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ПЕРЕДМОВА. 

Все що мислимо, можемо виразити і другим людям вияви¬ 
ти, видаючи із себе ротом певні звуки. Сей вираз мислий зву¬ 
ками називаємо мовою. Люди, що жиють при купі виража¬ 
ють звичайно свої мисли однаково, і длятого розуміють себе 
докладно; але чим дальші люди від себе і чим меньше мають 
із собою діла, тим частїйше подибуємо взагалі відміни в ви- 
ражуваню, так що чим раз тяжше, ба і неможливо буває їм 
порозуміти ся. Відти беруть ся у ріжних народів мови, н. пр. 
руська або українська, польська, росийська, анґлїйська, ні¬ 
мецька. 

Всеж таки мови сусїдних місцевостей або і тої самої мі¬ 
сцевосте часто стоять від себе далеко, є воно длятого, що цілі 
народи, родини або поодинокі люди жиють поміж чужими на¬ 
родами порозкидувані. 

Кожда мова зміняє ся з часом поволи і без устанку, так 
що наша власна мова, чим давнїйша, тим меньше для нас зро¬ 
зуміла. Давні мови, що ними вже жаден нарід не говорить, 
і котрі задля того вже не зміняють ся, називають ся мертвими 
і до них належать такі: •— латинська, єврейська, церковно - 
словянська. 

Освічені народи также і пишуть своєю мовою, і в тій пи¬ 
саній мові приймає ся з часом якась одна установа, чим та мо¬ 
ва більше або меньше відступає від звичайної мови. Отся 
письменна мова і спільна цілому українському народови і єї 
повинні ми Українці на іміграції вивчити та знати добре... 



Правописні правила 
приняті секцнєю Наукового Товариства 

імени Тараса Шевченка у Львові. 

І. Азбука. 

§. і. 
Руска азбука складає ся з 33 букв, що слідують по собі 

в осьтакім порядку: а, б, в, г, ґ, д, е, є, ж, з, и, й, і, ї, к, 
Л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, ь. 

§• 2. 
Кожду з тих букв треба писати там, де в правильнім 

виговорі чуємо відповідаючий їй звук. А що руска правопись, 
як кожда' інша, мусить узглядняти також і походженє ви¬ 
словів і історичний розвиток мови і звичаєм принятий спосіб 
писаня, тож потрібними вказались ті вказівки, що дальше слі¬ 
дують. 

II. Самозв^ци. 

§. з. 

є, ї, ю, я. 

1. звучать як: йе, йі, йу, йа: 
а) на початку висловів, пр. єгб, їсти,-юдити, яблоко; 
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б) по самозвуках, пр. має, краї, знаю, шия; 
в) (зпеявши ї) по п, б, в, ф, м, р, пр. пяеий, беш, вя- 

вути, Фіікер, імі, вірю. 
ЗАМІТКА 1. ї пише ся по тих співзвуках лишень в висловах зложених 

з приставкою: в, об, пр. вїхати, вїзд, відати ся, обїзд ітд. і в вислові: с'імї. 

2. е, ї, Ю, Я не пишемо по: г, ґ, к, х; ж, ч, ш, щ. 
3. є, ї, ю, я мягчать попередні: т, д, с, з, ц, я, н, 

пр. тягар (== тьагар), дяк, дїд, ся, зять, цїп, лйва, нїхтб. 
ЗАМІТКА 2. Змягченя ще другого співзвука, стоячого перед змягченим 

т, д, о, з ітд., не означуємо в письмі з осібна, пр. стіна (не: сьт'їна), слід, сліпий, 

сніг ітд. — винявши А а по части і н (гл. зам. 3.) 

ЗАМІТКА 3. Однак треба окремо мягчити л: 

а) в іменниках перед наростками: -нп, -цп, пр. читальня (не: читалня), 

почекальня, ІОльпд; 

б) в відміні іменників на: -ець, -ень, пр. погорільця (від: погорілець), 

стрільців, пальці; більня (І. відм. білень) ітд.; 

в) перед: -нїйшкй, пр. сильнійший (не: силшйшйй), пильнІйпшй; 

г) треба мягчити пив цілій відміні тих іменників, у котрих А, н було 
змягчене в 1. відм. ч. од., пр. культі (від: культ), весельця (від: весельце), неньці 
(від: ненька) ітд. 

§. 4. 
ь = знак змягченя. 

1. Тим знаком мягчимо : 7, д, 0, з, ц, л, н: 
а) 'на кінци вислову, пр. зять, будь, вісь, князь, місяць, 

сіль, огонь; 
б) в середині .слова перед твердим співзвукои, пр. батько, 

сьвіт, цьвіт, більмо, сьміх; 
в) в середині слова перед о, пр. тьбхкати, дьбготь, ма- 

льбваний ітд. 
ЗАМІТКА. Змягченя ще другого співзвука, стоячого перед змягченим 

ть, дь, сь ітд., не означуємо з осібна, пр. кість (не: кісьть), гвіздь,боязнь, мисль, 

кістьми ітд. 

.2. Знак „ь“ пишемо в наростках: -@НЬК0, -енька, -ОНЬКО, 
-оиька, -їський, -їевиький, -їеїнький, пр. місяченько, річенька, 
соколбнько, головбнька, малїський, білїсенькпй, однісінький ітд. 

[Однак : Щевчбако, Сторожееко, Основянбнко, Чайчбяко 
і інші імена власні.] 

3. Знаком *ьй мягчимо л перед наростками: -чин, -щина, 
-ший, -ство, -ский, а н тілько перед -етво, -ский, пр. пальчик, 
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бувальщина, більший, начальство, гуц^яьский; — духбвеньство,, 
пааьский (але: кінчик, женгцина, мбеший ітд.). 

4. Знак „ь“ пишемо в наростку: -ець, пр, кравйць, Ні¬ 
мець, хлбпець, швець ітд. 

5. Пишемо „ьк в закіечеею 3. особи ч. од. і мн. : -ть, пр. 
їсть, дасть, хвалить, несуть ітд. 

§. 5. 

а не: є 

по: ж, ч, щ, Щ? пр, жаба (не: жйба), час, шаФа, шапка, 
щасто, паша, душа, жаль, рбжа ітд. 

§. 6. 
Є не: и 

1. в 6. відм. ч од. іменників на: -я, -і, -жа, -ча, -ша, -ща, 
нр. динею (не: динею), панею, рожею, задачею, душйю, гу¬ 
щею ітд.; 

2. в середині' висловів там, де ненаголошене е збли¬ 
жає ся в взговорі до и, пр. мені (не : війні), теля, чекати, терпе¬ 
ливий, тревалий, великий, перб ітд.; береш (не: бирйш), не- 
рбш, дербш, мбжеш (не: мбжиш), ппшеш ітд.; тесати (не: ти- 
сати), метати, щезати ітд. 

§. 7. 
и не: е 

1. в 5. і 6. відм. ч. од. іменників женьскнх, закінче¬ 
них на с п і в з в у к, пр. часто, частою ; нбчи, нбчию ; мблоде- 
жи, -ню ; мйши, -ию ітд.; 

2. в 1. відм. ч. мн. імсииків на: -янин (-анин), пр. хри¬ 
стияни (від: християнин), Василийеи, міщани ітд.; 

3. в закіечеею 2. відм. ч. мн.: -ий, пр. людей, частий, 
нбчий, мйшнй, кбний, гбстий, грбшай ітд.; 

4. перед р в дієсловах протяговах (уегЬа сіигаііуа): видирати 
(не: видерати), збирати, підпирати, розпирати, умирати ітд. 
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§. 8. 
И не : І 

1. в 1. (зглядно 4. і 5 ) відм. ч. мн. іменників на г -к, -Г, 

-X, -ґ, пр. ^ченики (не: ученикі), др^ти, д^хи ітд.; 

2. в 2. відм. ч, од. і 1. (зглядно 4. і 5.) ч. мн. іменників 
на: -ка, -га, -ха, -ґа, пр. руки, дуги, ноги; ч. мн.: руки, дуги,, 
нбги, мухи ітд.; 

3. в відмінї іменників женьских на співзвук (2. 3. 
5. 6. 7. відм. ч. од. і 1. 2. 4. 5. відм. ч. мн.), пр. 2. мйши (не : 
миші), 3. мйши, 5. мйши, 6. мишею, 7. мйши; ч, мн. 1. мишо,. 
2. митий, 4. і 5. мйши ; 

4. в прикметникових закінчених: -ний, -ГНЙ, -ХИЙ, (не 
кій, гій, хій), пр. великий, довгий, сухий (так само: 6. відм. 
ч. од.: великим, 2. 3. 6. 7. відм. ч. мн.: великих, великим, 
великими); 

5. в приставці: ви (не: ві), пр. виходити, внсьмівати ітд.; 

6. в висловах : дитина (ке: дїтйна), сидїтп (не: еїдіти); 

7. в наростку* власних імен славяньских: ич, пр. Шаш- 
кйвич, Міцкйвич, Караджич, Яґеч ітд.; 

ЗДМІТКА. Але ійі початку таких слів, як: ігла (не: игла', ігра, ікра,, 

шя, індик, інколи, іноді, ірха, іскра ітд. пишемо і, не: и. 

§. У. 
І не: ї 

1. там, де в замкненім складі повстало з о, пр. сіль (ебле), 
не: сіль; діл (дблу), не: діл; стіл (стола), спбсіб (спбсобу),. 
росіл (росблу), осіб (осбба) ітд.; жидівский (жидова), /ілівка 
(яловйй) ітд.; 

2. в закінченю: -ів в 2. відм. ч. мн. тих іменників му- 
жеских, що кінчать ся на тверді співзвуки, пр, плотів (не: 
плотів), садів, возів, в^сів, волів, панів, кбців ітд., бо гово¬ 
римо : пліт, сад, віз, вуе, віл, пан, коц ітд., [але: зятів, князів, 
країв ітд., бо говоримо: зять, князь, корбль, край ітд.]; 

3. в закінченю: -їй, -іт в 3. і 7. відм. ч. од. прикмет¬ 
ників закінчених на: -ий, -а, -е і заіменника: ТОЙ, та, г 
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пр. білій (не: бїлїй), білім ; зеленій , зеленім ; твердій, твер¬ 
дім; білолицій, -цім ; русій,-сім; тій, тім ітд., бо говоримо: бі¬ 
лий, зелбний, твердий, білолиций, русий ітд, [але: гусїй, -сім; 
лйсїй,-сім, бо говоримо: гусїй -ся -се, лисій -ся -се ітд.]; 

4. в закінченні: -і в 1. відм. ч. мн. прикметників закін¬ 
чених на -ей, -а, -е і заіменника: той, та, то, пр. білі (не: 
білі), зелені, тверді, білолиці, русі, ті ітд., |але : г^сї, лйсї> бо 
говоримо: гусїй, лйсїй ітд.]; 

5, в приставках: віді-, ді-, зі-, наді-, підї-, розі-, обі- ітд. 
перед більше співзвукамк, пр. відібрати (не: відібрати анї ві¬ 
добрати), дігнати, зібрати, надійти, підійти, розібрати, обі¬ 
грати ітд. 

§. 10. 
ї не : І 

1. по : т, д, с, з, ц, л, н там, де оно повстало з е, пр. утік (уте¬ 
кла), лїд (леду), нїс (нбсла), сіл (селб) ітд., [але по інших 
співзвуках пишемо : і, пр. мід (меду), пік (пекла) ітд.]; 

2. по самозвуках (щоби усунути роззїв), пр. Україна (не: 
Україна, шш, надії; дбброї; мої, твої, свої; доїти (не: доїти), 
поїти, раїти, двоїти ітд.; 

В. в заіменнпках: їх, їм, їхній. 

§. 11. 

О не : У 

1. там, де оно, ке маючи наголосу, наближує ся в невираз¬ 
ній вимові до у, пр. орбл (не : урел), она (не: уеа), йблоко (не: 
йблуко) ітд.; 

2. в дієприкметниковім наростку: -бваний, коли на о па¬ 
дає наголос, пр. купований, дарбваний, образбваний, мальбва- 
ний ітд. Закінчене -оеаний не зміняє ся, коли дієслово є зложене 
з приставкою: ви- і коли то ви- має наголос, пр. вйобразова- 
инй, вймальоваеий ітд.; 

3. так само в іменниках, утворених від дієприкметників 
закінчених на: -бванш, пр. купбваеє, дарбваеє, образбванє, 
мальбване...; ріввож: вйобразоване, вймальоване ітд. 



6 

§. 12. 
у не: о 

1. в дієсловах з наростком: -ува (-юва), пр. купувати 
(не: куповати), дарувати, малювати, вірувати, силувати ітд.; 

2. в дієприкметниковім наростку: -уваний (-юваний), коли 
на у (ю) не паде наголос, пр. силуваний, відмінюваний, по¬ 
милуваний ітд.; 

3. рівнож в іменниках, утворених від дієприкметників за¬ 
кінчених на : -уваний, пр. силуване, відмінюване, помилуване ітд. 

§. 13. 

-уть, -ють 

в 3. особі ч. мн. дієслів, закінчених в 2. ос. ч. од. на: -еш, 

-єш, пр. пишуть, товчуть, хбчуть, брють, ббрють ся, кблють ітд., 
бо говоримо: пишеш, товчеш, хбчеш, бреш, бореш ся, кблеш ітд. 

§. 14. 
-ять, -ать 

в 3. особі ч. мн. дієслів, закінчених в 2. ос, ч. од. на: -ИШ, -їш, 

пр. хвалять, ранять, вйдять, спять, бачать, мовчать, учать, 
тайть ітд., бо говоримо : хвалиш, раниш, вйдиш, спиш, бачиш, 
мовчйш, учйш, таїш ітд. 

III. Співзвуци. 

§• 15. 

Слабі співзвуки 

6, д, г, з, ж, в (а не: п, т, х, с, ш, ф) 

1. треба лишати без зміни в відмінюваню 
слів, хотяй би стояли перед сильними співзвуками, пр. во- 
робцї (не: воропцї), порядки (не: порйтки), нігті (не: ніхтї), 
образкй (не: обраскй), ріжкй (не: рішкй), рівці (не:. рІФЦЇ) 

ітд., бо говоримо : воробець, порядок, нбготь, образбк, ріжбк, 
ровець ітд.; — гребстй (не: грепстй), стерегти (не : стерехтй). 
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ЛЇ8ТИ (не : лїсти) ітд., бо говоримо: гребучи, стерегучй, лі¬ 
зучи ітд. ; 

2. треба їх лишати незмінени ми також перед 
наростками, що зачинаються співзвуками сильними, отже 
перед: -ний, -на, -ко, -етео, -ский, -ший, пр. блйзкий (не: 
блйский), вузкйп, грузкйй, мерзкйй, НИЗКЙЙ, СЛИЗКЙЙ, ХОВЗКйЙ ; 
— солбдкий (не: солоткий), легкий (не: лбхкий), мягкйй; — 

дйдько (не: дйтько); — жабка (ке: жапка), загадка (не: за¬ 

гатка), вйзка (не: вйека), ліжко (не: лішко); — сусідство (не: 

сусїтство анї сусїдзтво; — людский (ее: дютский анї людз- 

кей), еербскей (не: сбрпсквй); — грібший (не: грішний), 

глибший, солбдший, блйзший, вузший, нйзший, тйжший, дорбж- 

ший ітд., бо говоримо: блпзота, вузота, грузбвина, мерзбта, 

низина, слйзйстей, хбвзатн ся; — солодити, лбгіт, йзягбнькпй; 

— дйдииа; — жаббк, загадок, вязбк, ліжбк, — сусіда, люди; 
Сбрби; — грубіти, глибина, тяжіти, дорожити ся ітд. 

Але: лекшей, мйкший. 

§• 16. 

Сильні співзвуки 

С, т лишають ся в письмі без зміни: 

1. перед слабим б в наростку: -ба, пр. прбсьба (ее: 
прбзьба), кісьба. (не: кізьба), боротьба (не: бородьба), клятьба 
(ке: клядьба.) ітд., бо говоримо : просити, косити, борбти ся, 
проклйтвй ітд.; 

2. в висловах зложених: осьде (не: бзьде), бтже (не: 
бдже), велйкдень (не: велйґдень). 

§.17. 

об-, від-, над-, під-, без-, роз-. 

Сі приставки пишемо перед кождим співзвуком без зміни, 
пр. обкйнути (не: опкйнути), обтбрта; відкинути, відтйти, відсу¬ 
дити ; надкусити, надтйти; підкинути (не: піткйнути), підтйти, 
підсунути; безкбрисно (не: бескбрисно); розкувати, рбзкіш (не; 
рбскіш), рбзклад, розсудок ітд. 
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Приімекник: з. 

1. Стояче окремо, ппше ся сей приіменник завсїди 
без зміна у всіх своїх значінях (яе: в значіню нїмецкого: аиз, 

так також в значіню : тії), пр. з криком, з кухні, з паном, з по- 
кбю, з татом, з хати ітд. 

2. Коле з е приставкою, то пише ся буквою с перед 
кожднм сильним співзвуком з виїмком: с, ш і щ, 

отже перед : п, т, к, х, Ф, ц, ч, пр. сполохати (не: зполокати), 
стерти, скинути, схорбваний, сфальшувати, сцїдйти, оче¬ 
сати ітд. 

3. Навпаки ппше ся яко приставка буквою з перед кож- 
дим іншим співзвуком (і перед: с, ш і щ), пр. збудувати, здї- 
лати, згбда, ззирати ся, зжинати, змочити, зняти, зросити, зсй- 
нїти, зшити, зщибати, зщухеути ітд. 

ЗАМІТКА. Рівнож в приіменниках зложених з »з«, що стоять з 2. від¬ 

мінком, пишемо »з«, отже: зпід (не: спід), зпонад, зперед, зпопід ітд. 

§. 19. 

в не: у. 

в звучать в рускій мові по самозвуках як голос носе- 
реднай між у а в або як нїмецке у в аи, пр. Австрия (не: 
Аустрия), Австралія, Авґустйн, автор, Евгенїя, Еврбпа, Евзе- 
вій, Бавм (Вапні) ітд. 

§. 20. 

в не : л 

1. звичайно в Трупі „ов“ межо двома співзвуками, пр. 
вовк (не: волк), пбвний, дбвгий, дбвбати ітд. 

Але: полк; 

.2. в дієприкметнику минувшім р. муж. ч. од., пр. хва¬ 
лив (не: хвалйл), умів, плів, вів, колбв ітд. 
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§• 21. 

в яко придих 

на початку вислову перед і, котре повстало з о, пр. він (она), 

від, вівця (овець), вітчина, вісь (бси)), вїстрв, віспа, Вірме¬ 

нин ітд. 

§• 22. 

-вство не: -ство : 

вітцївство, королівство, князівство, шевство, законодавство, 

мисливство, лінивство ітд. 

§• 23. 

г не : ґ: 

господар, господаритн, господарство, господиня, граматика. 

§. 24. 

Ґ не : Г: 

ґаз, ґазда, ґаздувати, ґазбта, ґанок, ґатунок, ґбґато, ґімназия, 

ґраФ, ґрунт, ґудз, педаґбґія, телєґраФ і в інших чужих словах. 

§• 25. 
-ДСТВО, -ДСКИЙ (не : дзтво, -дзкий) 

в висловах, утворених від пнів закінчених на: д, пр. людскай 
не: людзкий), сусідство, сусїдский, шведский ітд.... від люд, 

сусід, Швед ітд. 

§. 26. 

И ✓ 

1. котре пишемо по самозвуках, творить з ними дво- 

звуки, пр. байка, дай, ділай, дббрий, сбйка ітд.; 

2. перед самозвуками : пишемо тілько перед: о, пр. 

Йов, Йонатан, Йордан, ЙбснФ ; йой; його; байбк, розпайбваш*ч, 

сойбк ітд. 
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§. 27. 

-ТСТ80, -ТСНИЙ (не: -цтво, -цкий) 

в висловах, утворених від пнів закінчених на: т, пр. адво¬ 
катство, адвокатскай, богатство, братство, братский (не: брац- 
тво, брацкнй), сьвітский, шляхбтскей ітд. (від: адвокат, богат, 
брат, сьвіт, шляхт). 

Але: галицкий (від: Галич), грйцкзй (від: Грек), купецкий, 
купецтво (від: купбць), рільництво (від: рільник), ткацтво, 
ткацкий (від: ткач) ітд. 

§. 28. 

-чи або *гти і -кти, ніколи : -гчи 

в дїєімееннках: мочи або могтй (не: могчй), бічй-гтй, бе- 
речй-гтй, волочй-ктй, запрячй-гтй, стеречй-гтй, отричй-гтй, течй- 
ктй, товчй-ктй ітд. 

§. 29. 

Щ не : СЧ: 

щастб, щаелйвий, щасний, щезати, рущоти, рущина, щаднйця- 

IV. Чужі слова. 

§. ЗО. 

а не: ат: 

в висловах присвоєних з грецкого язика, там середнього рода, 
а у Русинів женьского, пр. драма, побма, система, схбма, тбдаа, 
аксибма ітд. (а не: драмат, поемат, систем, схемат, темат, 
аксибм ітд.). 

§. 31. 

і 

в середині чужих слів, а іменно в наростках: -ія, -іян, -Іянин, 
-ізм, -ік, -іка, -іст, -іт, дальше в: -ійний, -ійский, -іяльний* 
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-іяньский, -іч*шй ітд. вкікци в закінченю особових імен хрест- 
них і старенних: -Ій, пишемо : 

1. буквою и по: д, т, з, о, ці р, пр. дидактичний, дибта, 
диецезия, Дйоїбя, Диомед, дияльбґ, Тукідйд, Аркадия, Індиянйн, 
буддйзм, мбдик, метбдика, буддист, Студйт, мельодййний, ар- 
кадййекнй, кордийльний, христийньскнй, методичний, Методий ;— 
Тибулль, Антибх, аетифбн, Бебтеїя, артйзм, антйк, критика 
партййний, беотййский, практйчеий, Мелетий; — ФІзиоґнбмія, 
Азня, музик, азййский, ґімиазийльний, музичний, Атаназий; — 
Сицйлїя, Сибн, місионар, Рбсия, клйскк, комісййний; — цнві- 
лїзация, Цйцерон, национальний, акация, публицйст, містицизм, 
індукцййний, провінцийльїшй, Гораций ; — аристокрацня, орибнт, 
Аркстпд, перибда, патрибт, Австрія, Мария, істбрик, Африка, 
м&терийльшй, григориясьекЕЙ, Фабрйчнпй, Григбрий ітд.; 

2. буквою І по А і н, пр. ЕСлїстйн, Ганнїбаль, мілїбк, Ан- 
ґлія, Емілїйе, механік, аршбнїк, машиніст, мелініт, сателіт, 
НровінциялІзм, лінійний, технічний, ЕвФрозйнїя, Верґілїй, Ан- 
тбвій, Езгбаїй ітд.; 

ЗАМІТКА 1. Однак треба писати з руска: євангелйет, католик, катблиц- 

кий, публика, публкчний, митрополит, Іполйт, Васйлиїі (Василиянйн, василияяь* 

ский), Єлисавега, Ілин, що вже від дуже давна зрущили ся, 

3. буквою і по всіх інших співзвуках, пр. Алькібзяд, 
Ахалль, Кімок, Бвон, біольбїія, кібск, Боккачіо, ажіо, шіртінґ, 
академія, Арйбія, епідемія, монархія, педаґбґїя, хешя, Маркїйн, 
акадймік, ґраФІка, телеґраФіст, атавізм, льоіічнай, Параскевія, 
Евзбвій, архідиякон, архікеязь, архієрей ітд. 

Але: акаФист, єпископ, пресвйтер, Кпр, Кирило, Данило, 
Микбла, Яким, Филйн, Филамбн, Давид, ТроФЙм, що вже від 
дуже давна зрущилк ся. 

ЗАМІТКА ?. В кількох церковних висловах задержуємо давне церковко* 

славяньске закінчене: -иє, а то: водосьвятме, свангелиє, копне, оружиє: впрочім 
пишемо: -є, пр. дїланє, писане, милосерде, спасене, упованє ітд. 
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§• 32. 

аї, еї, сї, уї, юї... (не: аі, еі, оі, уі... юі...) 

в чужих висловах (усуваючи роззїв), пр. архаїзм (не: архаїзм), 
Каїн, МнхаІл, РаФаїл, Енеїда, героїчний, руїна, Люїза ітд. 

§. 33. 

-ИЯ (-ЇЯ, -ІЯ) не : Іум 

в таких іменниках загальних, як: ґімназия (не: ґімназіум), Гу¬ 

бернія, колегія, коксистбрия, мінїстерия, семіварня ітд. 
[Але: архів, ліцей, кольосей, горрендум, індивідуум, ме- 

трум, Фбрум.] 
§. 34. 

гі не: ги 

в висловах присвоєних з грецкого: гіякінт, гідравлічний, гідро¬ 
графія, гідропатия, гіґібна, гійна, гіброґлЇФ, Пмеебй, гіпбрболя, 
гшерпродукция, гіпнотизм, ппокрйт, гіпотека, гіпотбза, гістб- 
рия ітд. 

Але: гйдра. гний. 

ЗАМІТКА. В кількох висловах, після утертого вже способу писаня, опу 
•екаємо: г, а то: Ілярий, Ілярпон, Іполйт, істория, Іспанія... 

§. 35. 

КС (замісць грецкого і латиньского: х) і 

тенсаметер, ексамін, ексекутор, ексистбнция, ексбрта, еиспедй- 
ция, НсеноФбнт, текст, оксамїт ітд. 

§. 36. 

ЛЬ ке: д (перед: о).: 

антропольбґія, біольбґія, социольбґія, фізиольбґія, фільосбфія 
Льомбардия, /іьондбн ітд. 

§. 37. 

С не: з 

в висловах грецкого і ромаеьского походженя на початку слова 
і в Групах: не, рс, пр. Сократ, Сбльон, С6фія, софіст ; бран- 
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солбта, кбнсуль, консйлїя, консолйция, ІІЄрси, університет 
ітд.; рівнож в зложенім вислові: фільосйфія. 

Але: цензор, цензура, рецензент, рецЄнзпя. 
% 

§. 38. 

СХ не: ш : 

схйда, схбма, схематизм, схізма, схоластика, схолїяст ітд. 

' §• 39. 

т не: та 

в іменниках особових мужеских, присвоєних з латнньского 
і грецкого язика, як: артист (не: артиста), архітект, архі¬ 
мандрит, лїеґвСст, митрополит, поет, софіст ітд. 

§. 40. 
Подвійних співзвуків в іменах загальних чужого 

походженя взагалі не уживаємо, отже: афект, граматика, мана, 
профЄсор, ілюмінация, ілюстрація, ілюзия, іновация, янЄксия, 
колйтор, корбкта, корупцая, комісия, нроцесия, каса ітд. 

Противно в іменах власних особових і назвах ґ е- 
оґраФІчннх ітд. чужого походженя лишаємо ПОДВІЙНІ СПІБ- 
звуки, пр. Ґрімм, Гофф, Лєссінґ, ІПіллєр, Капнадбкія, Ассйрия. 
Гунеи ітд.—виеяеши імена і назви вже від давна цілком зрущенз, 
пр.: Британія, Рбсия, Іполйт, Пельопонез, Фплйп, Кирило ітд. 

§. 41. 

Імена власні місць (країв, міст, гір, рік, озер ітд.), 
як старенні так і новочасні, пишемо так, як они нині’ Руси¬ 
нами заговорюють ся, пр.: Азия, АтЄнн, Бебтия, Вифлєйм, 

Грйция, Єгипет, Єрусалим, Кіпр, Лякедембн, Мезопотамія, Мі- 
кели, Персня, Рим, Сиракузи, Фенїкія ітд.; — Акзісґран, Бордб, 
Бретань, Білград, Даеїя, Женева, Італія, Липск, Льондбн, Ме- 
днслйн, Париж, Прага, Тоскана, Франция ітд.; — Дунай, Льо- 
ара, Тйбер ітд. 
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§• 42. 

Імена власні особові старшині. Ті імена зрущили ся 
тим способом, що кінцеве: -а§, -Є8, -08, -и§ по найбільшій 

* части відпало, -іав, -5Є8, -І08, -Ш8 замінило ся на: -їй (-ИЙ, -їй), 
а противно кінцеве пневе: -п, -ПІ позістало, пр. Азйнїй, Айсхіль, 
Алькай, Анаксимандер, Анаксимее, Аппій, Аристотбль, Аристо- 
Фан, Аттик, Верїілїй, Гомбр, Гор&ций, Дидкм, Евриаід, Еебй, 
Епамінбнд, КсеноФан, Лїкурґ, Перйкль, Пітаґбр, Ти булл ь, Тор- 
тай, Тукідйд, Сйммій, Федр, ітд.; — Крйтое, КсеноФбнт, Плй- 
тон, Сцйпіон, Сбльон, Цйцерое ітд. 

Але : МІное, Непос, Талєс, Яеус. Рівнож : Нарис, Даткс ітд. 

§. 43. 

Імена особові новочаснг, котрі вже зрущили ся, пишемо 
рускими буквами, віддаючи по можности оригінальний звук 
(хотя.й би навіть проти правил, поданих в §. 31.), пр. Байрон, 
Боккачіо, Беранже (2. відм. Беранжера), Вргшдес, Вальтер 
Скотт, Вольтбр, Гайне (Неіпе), Геґель, Дайте, Діма -(2. відм. 
Дімаса), Додб (-бта), Кальдербн, Колюмб, Кореейль, Лбссінї, 
Расін, Руссб, РаФаель, Свіфт, Стюарт, Шекспір, Шіллер ітд. 

Передовсім рущимо славяньскі (і литовскі) імена, ир. 
Вйтовт, Вук Караджпч, Ґедимин, Ґощйеьский, Данїчич, До- 
брбвский, блячич, Залбский, Міцкевич, Мїкльосич, Палйцкий, 
Пушкин, Рокитаньский, Соббский, ШаФарик, Ягайло, Скир- 
гайло, Яґич ітд. 

§.44. 

Менше присвоєні рускій мові чужі імена власні пишемо 
для зрозумілости латиньскими буквами так, як они ори ґі пально 
пишуть ся, ир. ВгасЬеІІі, Ви Воіз-Каутопсі, Еоисаиіі, МігаЬансі, 
МігаЬеаи, МееІ, іеп Вгіпк, уап Ноиіеп, О’СоппеІІ ітд. 
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V. 5елш<і б\?і<ви. 

§• 45. 

Великою буквою пишемо: 
1. початок кождого писаня; дальше по точці, замикаючій 

попереднє речене, а по двоточцї тоді, коли без зміни наводимо 
чиїсь слова, однак ніколи перед вичислюванем, пр. Народна по- 
слбвиця говбрить: Хто в біді дай, два рази дай. Але: Маємо 
чотири части рбку : весна, літо, бсїнь, зима. 

2. по питайнику і по знаку виклику, коли слідує відпо¬ 
відь або нова гадка: Чи був ти у брата? Був. — Гбсподи ми- 
лосбрннй! Не осироти нас! 

3. в поезиї початок кождого стиха, пр. 
ї день іде і ніч іде... 
І, гблову схопивши в руки, 
Дивуєш ся: — чому не йде 
Апбстол правди і науки?! 

4. всі імена власні т. є назви осіб (людий, богів, сьвятпх 
духів ітд.), монаших зборів, народів, держав, країв, міст, сіл 
і їх мешканців; імена власні давані зьвірятам; назви улиць, 
рік, гір, озер, морий, гербів, сьвят, тіл небесних ітд., пр. Але- 
ксандер Великий; Бог (але: боги поганьскі), Пресьвята, Діва 
Петрб, Шашкбвич, Зевс, Атена, Василиянйн, Домінїкани, По- 
лйк, Р^син, Австро Угбрщина, Галичина, Львів, Замарстйнів, 
Львовянйн, Яворовець, (пес) Рябкб, (корбва) Красоля, (улиця) 
Городбцка, (ріка) Днїстбр, Карпати, Мбрске Око, Чбрне мбре, 
герб Любич, Різдвб, Велйкдень, Вбнус, Баран ітд. 

5. прикметники утворені від назви особи, о скілько не 
служать до означеня цілого роду, пр. Шевчбнків заповіт, 
Міцкбвичеві твбри, Петрбва книжка, Могилйньска колйґія, 
служба Ббжа, Богорбдпчин празник, Цицербнів вйсказ ітд.; — 
але: цицербньской стиль, могаметавьскі пітники, лютбрска 
цбрков ітд. 

6. заголовки і назви всяких творів, пр. Котлярбвского 
Енбїда, Гомброва Ілїйда, Шевчбнкові Нєофіти, Міцкбвичеві 
Дзйди, РаФабля Мадбнна. — В довших заголовках пишемо, 
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тілько перше слово великою буквою, пр. Істбрия рускої літе¬ 
ратури Огонбвского, СклЛнка води Скрібого ітд. 

7. титули і урядові назви властей і інституций, пр. ц. к. 
Н&мієеицтво, Вйдїл Краввйй, Академія Наук в Кракові, Нау¬ 
кові Товариство ім. Шевченка у Львові, Руеке Товариство 
педаґоїічве ітд., отже також Церков (в значінш сусполу релі¬ 
гійного, але: цбрков сьвятбго Петра). — В назвах, що склада¬ 
ють ся з кількох слів, треба писати великою буквою тілько 
слово перше або також слова вирі ж н ю ю ч і, пр. Рада 
Шкільна краєва, Краввйй Союз кредитовий, ц. к. управ, ак¬ 
ційний Банк Гіпотбчний ітд. 

Рівнож уживав ся великої букви в скорочених титулів 
і урядових назв, щоби раз-враз не повторювати повного ти¬ 
тулу або назви, пр. Академія (замісць: Академія Наук в Кра¬ 
кові), Вйдїл (замісць пр.: Вйдїд Товариства „Прбсьвіта*), Уні¬ 
верситет'(замісць пр.: ц. к. Унїверсптбт у Львбві) ітд.; Наміс¬ 
ник (замісць пр.: ц. к. Намісник Галичини, — але: станбвдще 
ц. к. намісника в крайх репрезентованих в Раді державній), 
Директор (замісць: ц. к. Дарбктор академічної ґімдазиї 
у Львбві, — але: придаси вкладають на директорів обсвйзок 
чувати ітд.). 

8. вкінци о листах і подапях пишемо великими початко¬ 
вими буквами не тілько титули осіб, в ласти й і урядів (як по¬ 
висиш), але також заівіенеика особові і присвоюючі, 
о скілько відносять ся до особи, до. котрої пишемо, пр. Васбке 
ц. б. Намісництво І Високий Виділе Краввйй! Висовопоз&жаний 
Пане Професор! Дорогий Товаришу і Прбшу Тебе. Від давна 
чекаю па Т в і й лист ітд. 

§. 46. 

Малі бути. 

Малою буквою початковою пишемо: 
І. назву дяїв і місяців: неділя, понеділок, вівторок, се¬ 

реда, четвер, пйток, субота; місяць січень, лютий, март, цьві- 
тееь, май, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листо¬ 
пад, грудень. 
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2. прикметники, утворені від власного іменн місце¬ 

во с т и, пр. подільскі лани ; вблиньска земля ; русгеі села ; пбль- 

скі гброди; бережаньский став; яворівскі вироби з дерева ітд. 

VI. Ділене слів. 

§• 47. 

1. Односкладних слів не розриває ся ніколи, отже 
не: згл-яд, мі- ст, ка- рк ітд., але ціле слово переносимо на 
нову лінію. 

Прліменників: в і з .не лишаємо ніколи на кінци записаної стрічки, бо 
онн не творять складу. Не пишемо отже: в- Кракові, з- Відня, але в Кра-кові, 
з Від- ня. 

Однак пишемо: зі Львова, зі Зблочева. 

2. Роздїлюючи кількоскладні слова, треба держати 
ся отснх вказівок: 

а) коли яке слово є так зложене або злучене 
з приставкою, що легко розпізнати складові части, тоді 
першу складову часть лишаємо на кінци записаної стрічки, 

а другу переносимо наслідуючу лінію, нр..повно-вйдай, біло¬ 

лиций, безб-дня, коно-в(д, без- зубпй, по-вторити, наді-слати, 

за- ткнути, за-минути, зі-пхнути, ви-вчити, ви-йти, віді-гнати, 

розі-рвати, підб-шва, об-умерти, не-дбалий ітд. 

Виїмки: о-бід, о-бух, но-душка, рб-зум, ро-сада, ро- сіл. 

б) коли слобо є поєдинче, а межи двома самозвуками 
находить ся тілько о д е н співзвук, то переносить ся єго до 
слідуючої стрічки, пр. во- да, глй- на, ма- ра, роз- би- ра- ти, 
ро- са, чоло- вік ітд. 

ЗАМІТКА, дз, дж виражують тілько о ден звук, длятого нероздільно пе¬ 

реносять ся на слідуючу лїнїю, пр. са- джа, гля- джу, ро- дзинкп ітд. 

в) коли слово є поєдинче, а межа двома самозвуками 
находять ся два, гри або більше співзвуків, то на сліду¬ 

ючу лїнїю переносимо тілько остатний зміж них, пр. 

вбз- ти ,■ зем • ля, клад- ка , крох- маль, пбч- та , бруд- ний ; 

жерд- ка, корч- ма, мерз- нути, мест- ник, скарб- нйця, церк¬ 

ва, умер- лйй’ітд. 
ЗАМІТКА. Однак групи: ств, тв, дв; ск, сп, ст, ел; дальше к, г; п, б; 

т, д з слідуючим л або р звичайно не роздїлюють ся і переносять ся нероздільно 

2* 
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па слідуючу лінію, все одно, чи стоять они по самозвущ, чи по співзвуцї, пр. 

богат- ство, чер- сгвйй, товари- ство, па- ства; купец- тво, жер- тва, брй- тва ; 

різ- дво ; лс- дво; — ру- ский , че» ский, вій- ско; при- спа , ві- спа: пу- стйй ; 
вар- стат; пдр- клювати, пис- кля, і- гра; до- брий, рас- пря; мути- тра, ван- 

друвати ітд. 

VII. Зложені слова. 

* §• 48. 

1. Зложені частецї, а іменно прислівники, пршменники 
і злучнике, пишуть ся разом тоді, коли їх складові части так 
з собою зросли ея, що творять оден звичайний вираз. А пізна¬ 
ємо се по тім, що котранебудь з складових частин сама для себе 
нині вже не уживає ся або, коли і уживає ся сама з осібна, 
то в іншім значіню, чим в чаотицї зложеній. З тих причин 
пишуть ся разом: 

а) прислівники: байдуже, безпербч, бодай, взагалі, 
відки, відразу, вїдси, відтам, відтак, відти, вкіецй, вку'пі, вна¬ 
слідок, вперед, вперше, впбвеї, впорожні, вправдї, врядйгоди, 
вспять, голіруч, доокбла, дбай, долїнйць, дбраз, доразу, дбсп, 
досить, дбста, достбту, завбільшки, завдовжкй, завглубшкй, 
завгрубшки, заєдно, завеїди, завтра, завширшки, завчасу, 
заздалегідь, заледви, залюбки, занадто, запбкотом, зараз, зара¬ 
зом, зверха, звідси, звільна, згбдом, змалку, знадвбру, знов, 
збвеїм, зразу, зрештою, Інколи, кбмітьголов, лївобіч, мимохідь, 
мимохіть, мимохбдом, каборзї, навгад, навзнак, навйпередки, 
навІдзоріть, навіть, навкблїшки, кавманя, навмисно, навпаки, 
навпростець, пазскїе , навстріч , навстяж, надармо, на¬ 

зад, наздогін, назустріч, ваконбць, наліво, наосліп, наперед, 
наперекір, напоперек, напбслїд, направо, нараз, наразі, на¬ 
решті, насамперед, наскрізь, натбмісць, натще, нембв, неначе, 
нерадо, нераз, кїкблз, ніяк, обіруч, опісля, опйть, бсторонь, 
повблн, иодбколн, подекуди, н‘завтра, позавчера , позаторік, 
пбки, помалу, понайбільше, поемблу, потім, потбму, потрбхи, 
правобіч, притім, самохіть, сегб^ня, сейчас, силоміць, скоро- 
сьвіт, снбчн, спершу, справді, топід (-їдь), торік,'упбрше, чимало .. 
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б) прислівники: задля, замісць, зачерез, здовж, зза, звіе- 

жи, знад, зпбред, зпід, зпомежи, зпбаїіж, забнад, зпбпід, довкругй, 

{зза, напрбтив, недалеко (пр. кедалйко шкблн), окбло, підчас, 

пббіч, поверх, повйсше, пбза, пбзад, поздбвж, помбжн, помйио, 

пбвгіж, понад, понйзше, попербд, попербк, ибпід, пбпри, поруч, 

посбред, поуз, проміж, супротив... 

в) з лучники: аби, аніж, буцім, длятбго, заки, заким, 

зате, кобй, нембв, наче, неначе, ніби, наколи, наскілько, бтже, 

позайк, протб, таж, тай, такбж, тимчасбм, щоби, щоб... 

г) пишемо разом також прийменника з приналежним 
івіенем, коли наголос спочиває на приіаіеннику, пр. дбсьвіта, 

завюлоду, зааіуж, защо, наново, нащо, нбночи, пбщо .. 
2. Навпаки такі частицї, котрих складові часте виступа¬ 

ють в нашій сьвідомостп осібними словавш, треба писати 
окремо: 

а) без сувінїву, без числа (але: ббзлїч), від давна, від 
завтра, до завтра, до пізна, до решти, до сита (але: досить), 
до тепер, з блйзка (-зька), з висока, з грубша, з давна, з давнмх 
давен, з далбка, з нїмецка, з паньска, з пбльска, з порядку, 

з причини, з тиха, з угбрска, з черги (але: зв(льна), з часбм, 

за висбко (за висбкий), за дбвго, за тонко, на спбвид, на ибказ, 

на иотГм, на тепер, о скілько, по давнбдіу, по нашому, по 
нпнї, по н'шбцки, но пбльски, по порядку, по прбсту, по ста- 

* рбвіу, по тиху, по части, по чбрзї (але: повблп, повіалу), по 
перше, по друге, по трбте ітд. 

б) чим, що, як пашешо о к р е ві о, пр. чиві скбрше, чіш хутше, 

чиві раз (пр. ліпше); що рік, що місяць, що тиждень, що дбеь 
(але: на щодень), що днй, що раз (пр. стараннїйше), що до; пбка 
що; як найліпше, як стій, як слід, як раз ітд, 

3. Пишемо завсїгди о к р е м о : би, же, НО, СЯ, ТО, пр.: я ді- 

лав би; тп писала би; брат же відповів; той же сам ученнк; 

ходй но сюди; учу ся; миєте ся; хто то .там був? Котрий 
то ученик написав? 

Але завсїдп разом : аби, кобй, ніби, щоби; будьто, надто. 

4. Противно пишемо разові слова зложені з: -б, -будь, 
-небудь, -де, -Ж, -крат, -СЬ, пр. дїлалаб, хвалилиб, колпо; 

котрийбудь, котрийнебудь, декотрий, дбхто, дещо, деінде; хтож» 
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щож, онаж, єгбж; двакрат, трикрат; десь, колись, хтось, учусь, 
миємось, мблитесь ітд. 

5. Переченє: не: 

а) зростає ся в одно слово не тілько з всякими і м е- 
н а м и, т. є з іменником, прикметником і числівником, але 
також з прислівниками, утвореними від імен, коли 
слово через те набирає осібного значіня, пр. недорід, недуга, 
ейлад, нбміч, непорядок, непбтріб, неслава, нетяга; — невин¬ 
ний, незаздрий, незрйчий, непокірливий, немудрий, непутящий ; — 
неодйк; — небавком, небаром, неврбком, недалбко, незабаром, 
нембв, непрйчком ітд. 

б) в протиставлених пише ся „не“ окремо також 
перед іменами і прислівниками, пр.: Се не (є) характер, але 
упрймість. Бувало се ке раз, не два, але мнбго разів. Місто 
не (є) далеко ітд. 

в) перед дієсловами пишемо „не“ окремо, пр. не знаю, 
не має, не бажаючи, не написавши, не говори ітд. 

ЗАМІТКА. Однак пишемо разом: нема (неособово), нехотячи, нехотя 
і нехоч (яко прислівники), ненавидіти, недоставатп, недомагати, знево лити, зне 
вірити ся, зневажати, знемощіти, знеохотити, унещасливптп..., позаяк онп похо 
дять від: неволя, невіра, немощі, неохота, нещасливий... 

6. Іменники і прикметники зложені, котрих 
складові части сплинули зовсім в о ден вислів, пишемо ра¬ 
зом, пр. вертйпорох, гонйвітер, жмикрут, палйвода, переко- 
тйполе, пройдйсьвіт, стрімголбв; дпвдбрево, гололеднця, ли- 
холїтє, елабосйлє; Богорбднця, водопійло, водохрестє, горлоріз, 
коновід, костогриз, кожемяка, сновида, страхополбх, хлїборбб, 
богомільний; білолиций, довговусий, каробкий, кривоббкнй, 
круглолиций, крутоберегий, спвоборбдий, тонковерхий, чорно- 
волбсіїй, широколистий; вірлобкнй, серпоріг, беззубий, безру¬ 
кий, безязйкий, безкрилий ітд. 

7. Коли складові части якогось зложеного слова лише 
з легка є з собою получені, то вставляємо помежи них роз- 
дїлку пр. Австро-Угбрщпна, украіньско-руский, церкбвно- 
славяньскнй, хірурґічно-медйчний, хлїб-сіль (хлїба-сбли), одйн- 
єдмний, всйго-навсего, раз-враз, конець-кінцбм, яко-тако ітд. 
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VIII. Перепинане. 

Протинка (,). 

Протинка означає найкоротшпй пересганок голосу і кла¬ 

де ся: 

1. між речене головне й побічне і також між два 
реченя побічні, пр. Граб е найтвердший з дерев, 
які ростуть в нашпх лісах. Сьвятополк післав сказати 
Глїбовп, щоб він швпденько їхав до Кпева, бо ніби Воло¬ 

димир дуже слабий. 

2. між реченя рів но ряд ні, коли они короткі і не 
мають речень побічних, пр. Реве та стогне Дніпр ши¬ 
рокий, сердитий вітер завиває, додолу верби гне 
високі, горами хвилі підіймає. 

3. між речене скорочене або втручене і речене 
головне, пр. Скінчивши свою роботу, прийду до тебе. 
Злість, кажуть, сатані сестриця. 

4. протинкою віддїлюємо прикладку і кождий 5. в і д- 
іиінок в реченю, пр. Син Володаря, князь Володимирко, пе¬ 
реніс ся до Галича. Мене, мати, Турчин знає, медом, вином 
наповає. 

5. протинку кладемо між рівно р одні части реченя 
стягненого (пр. між два або три підмети, присудки, такі 
самі придатки, поясняючі додатки ітд.), коли они не є долу¬ 

чені < злучнпками: і, та, гай, або, або-або, анї, анї-анї, пр. 
Я прийшов, побачив, побіднв. На дворі погідно, але холодно. 
Глубокий, наче море. Як дома, так і в школі. 

Але: він і она; брат тай сестра; нині або завтра; або 
я або ти; анї великий анї малий. 

ЗАМІТКА. Коли згадані злучникп — з виїмком „і“ — „та1,4 — „таїг‘ — 

сполучують цілі реченя, тоді кладемо перед ними протинки, пр. Він ані не буй 
хорий, анї не прийшов до школи. Або перун ударив, або злочинець Підпалив 
Але: Моли-ся, працюй, поступай чесно і нікого не бій ся. 
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6. перед реченем дїєіменниковим, пр. Посилав 
мене мати в степ, пшеницю жати. Сонце сховалось 

<за гори, спочивать після довгого Петрівского дня. 

§. 50. 

Знак свредний (;). 
Сей знак означає довший перестанок голосу, кїж про¬ 

тонна, і кладе ся: 

1. між довші реченя рівнорядні, іменно коли мають при 
собі реченя побічні, пр. Млин меле, мука буде; язик меле, 

біда буде. З небес на землю, від кінця сьвіта до кінця про¬ 

стирає ся воля Бога; всьо, що під сонцем і висше сонця, 

в сьвітї і за сьвітами, розгомонює мудрість безначальну і без¬ 

конечну бго; а перед сею мудростию марниця всі мудрости 
наші, як капля перед морем, як. черепна перед велитом, як 
годинка перед віками. 

2. Між Групи безпосередно по собі слідуючих рівноряд- 

нмк частий реченя: А були там: Русини, Поляки, Чехи; Іта¬ 

лійці, Іспанці, Французи ; Німці, Анґлїйцї, Шведи. 

§. 51. 

Двоточка (:). 
4 

Сей знак означає ще довший перестанок голосу, ніж знак* 

середеий, і кладе ся: 

1. коли попереднє речене головне пояснює ся рече¬ 

ними слідуючими, пр. Наум Дрот був паробок на все 
село, де жпв: батькова і матери слухняний, старшим себе 
покірний, між товариством друзяка. 

2. коли вичисляємо подробиці або части, що належать до 
якоїсь цїлостн, пр. Чоловік має пять змислі в : зір, слух, 
смак, нюх і дотик. 

3. перед словами якоїсь другої особи, коли їх наводимо 
дослівно, пр. Наум було й каже: Чоловікови треба трудитись 
до самої смертн. 

4. в очерках (периодах), між реченєм попередним і по- 

оїдуючнм, коли она є довгі, пр. Не хмара сонце заступила. 
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не вихор порохом вертить, ке Галич чорна поле вкрила, не 
буйний вітер се шумить:се війско йде всіма шляхами. 

§. 52. 

Точка (. ). 
Сей знак означає найбільше спущене голосу і найдовший 

перестанок; він вказує, що мисль вже скінчена. Точку кла¬ 

демо : 

1. на кінци речень поединчпх і зложених, їїр. До 
смерти учить ся чоловік. Що се за чоловік, ніхто не знає. 

і-по титулах, написах і заголовках, пр. Руска 
Читанка для низшнх кляс. Хмари. Повість Ів. Левицкого- 

Нечуя. 

3. по числах, означаючих порядкові числівники, пр. 
Сьвятополк II.; на стор. 20. (= двайцятій); в 1904. році. 

4. яко знак скороченя по всіх буквах, що заступа¬ 

ють цілі слова, не написані в цїлости, а то: відм. = відмінок, 

гл. = гляди, д. = добродій, др. = доктор, ітд. = і так дальше, 

іті. = і таке інше, ітп. = і тим подібне, ос. = особа, п. = пан, 

пр. = приміром, прикм. = прикметник, пор. = порівняй, р. = 

рік, р. муж. = р. мужеский, р. жень. = рід женьский, р. сер. — 

рід середній, сьв. = сьвятии, сл. = слідуючий, стор. — сторона, 

тзв. = так званий, тзн. = то значить, ц. к. = цїсарско - королїв- 

ский, ч. = час, ч. од. = число одиночне, ч. мн. — число многе. 

ЗАМІТКА. По скорочених ріжних мір, монет і хемічних материн не пише 
ся точки, пр. 1 сгн, 1 *], 1 К (= корона), 8 (= сірка) ітд. 

§. 53. 

Лишайник ( ? ). 

Сей знак кладемо по реченях або словах, котрими пита¬ 

ємо ся, пр. Хочеш похвали і нагороди? Заслужи собі. Чи ти 
читав поезиї Шевченка? 

ЗАМІТКА. По зависпмих питанях знаку питаня не кладемо, хиба що го¬ 

ловне речене містить в собі питане, пр. Перше всего подумай, чи ти зможеш 
се зробити. 

Але: чи знаєш ти, чого я прийшов до тебе5 (Ту знак циганя відносить 
ся'до головного реченя: »чи знаєш ти«). 
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§. 54. 

Знак виклику (!). 

Сей знак кладе ся по тих реченях і по тих словах, котрі 
вговорюємо піднесеним голосом. Отже кладе ся 6ГО по 
реченях і словах, що виражають зазив, подив, бажане, радість, 

смуток, обурене, гнів, біль, жаль, рішучий розказ. Рів но ж 
пишемо єго по всіх відмінках У-тих, коли они не стоять в се¬ 

редині реченя (в такім случаю кладе ся по них тілько про- 

тинку), пр. 

Будь здоров! Бійтеся Бога! Ох, лихо моє! О, Боже мій 
милий ! — Іване ! ходи но сюди ! Будь щаслив, мій сину ! (А л е: 

Щож я тобі, друже, злого учинив?). 

§• 55. 

ІІавза (— ). 

Сей знак кладе ся: 

1. коли означає ся мова не докінчена або пере¬ 

рвана, пр. Дайте мені спокій, бо — ; 

2. коли опускає ся в реченю таке слово, котрого легко 
можна догадатись, пр. Хто робить, — голий не ходить; 

3. коли надумуємо ся, якого слова нам ужити, або коли 
приготовляємо на щось несподіваного, пр. Не хочу бути не¬ 

вдячним, отже заплачу тобі за твою прислугу — грішми; , 

4. коли заіменник то або се вказує на попередні імен, 

наки або на ціле речене, пр. Добро найкрасшеє на сьвітї — 

то братолюбіє; 

5. замісць скобок, щобні відділити речене скобкове, пр. 

Нагло — а було то полуднє — ударив грім з чорної хмари. 

§. 56. 

Скобки (^[] ()). 

Скобками замикаємо поодинокі слова або цілі реченя, 

що не належать до мисли того реченя, в котрого середині 
они уміщені, але є додатком пишучого, пр. То дівчина ходить, 
й сама не знає (бо причинна), що такеє робить. 
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Скобки означають також, що в якімсь слові може ви¬ 

пасти буква, пр. з(і)шити, з(і)сїсти. 

§. 57. 

Знак наведеня (п “). 

Сего знаку уживаємо: 

1. щоби виразно означити, що замкнені ним слова не по¬ 

ходять від нас, але від іншої особи, а ми їх тілько дослівно, 

наводимо, пр. Господь Бог сказав: „Нехай буде сьвіт!а ; 

2. щоби зазначити поодинокі слова або звороти (титули 
книжок, написи), або щоби означити, що зазначене слово має 
побічне значінє, пр. Шевченка „Думки4* декламує моло- 

дїж радо. Добрий тоа „приятель", коли єго до такого діла на¬ 

мовив. 

§. 58. 

Точки 

Сей знак означає, що говорячий не висказує всього, що 
міг би або хотів би висказати, і що мовчанєм заступав гово¬ 

рене, нр. „Я не Ганна, не наймичка, яТай заніміла. 

§• 69- 

Роздглка ( - ). 

Ро з ділку пишемо: 

1. коли ділимо слова на кінцп стрічки ; 

2. в зложених словах, коли складові‘части лише з легка 
з собою сполучені, пр. Австро-Угорщина; князь - гординя, 

смутний - невеселий, плакати - ридати, ледви - ледви, хліб - сіль, 

яко-тако ітд. 



II. 

СЛОВАРЕЦЬ 
уложений Комісиєю, покликаною ц. к. Радою Шкільною краевою. 

—— 

Сей словаредь містить в собі найчастїйше уживані чужі 
слова і наукові вислови з граматики (знак скорочена; гр,), 

зкітольоґії (мт.), ґеоґрафії (ґ.), історії (і.), альґебри (а.), ґеометриї 
(ґм.), астрономії (аст.), фізики (ф.)? хемії (х.), соїатольоґії (с.), 

зоольоґії (з.), ботаніки (б.), мінеральоґії (м.), льоґіки (лі1.), психо- 

льоґії (п.), педаґоґіки (пґ.)? гімнастики (ґн.), музики (мз.), рисун¬ 

ків (р.), калїґрафії (к.), господарства (г.), гігієни і лїчиицтва (л.) 

та технольоґії (т.) 8 дотичними науковими висловами польскиаш. 

Інші скорочеея. 

анґл. — анґлїйский ; грец. = грецкий; іт. = італїаскпй; 

лат. = латйньский; нїм. — нїмецкой; поет/= поетичний; фр. 

= француский; церк. = церковний вислів. 
• 

ЗАМІТКА. Закінчена в скобках по іменниках означають по порядку: 

2. відм. ч. од., і. і 2. відм. ч. мн.; по прикметниках: побічну форму; по дієсло¬ 

вах: 1. ос. ч. 6д., 2. ос. ч. од., 2. ос. ч. од. епос, приказового, дієприкметник 
шшувший. 

Коли на закінченю в скобках нема наголосу, то він є такий самий, як 
в слові перед скобками. 
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Аббация (-иї): АЬЬагуа (ґ.) 
аберация (-иї), лат.: зббченє 
аби 
абітурпбпт (-а -и) (ученик, виходячий 

із шкіл, що зложив іспит зрілости; 
ученик, приступаючий до іспиту зрі¬ 
лости ) 

абонамеит (- у -и), фр.: передплата, 
замовлене 

Абруцци : гори, часть Апенїну (ґ.) 
абсолютйим(-у-и): 1. безуслівність, 

2. самодержавство 
абсородіш (-иї): аЬзогЬсуа (ф.ї 
абсурд (-у -п): ііедбріч (-ц), бред¬ 

ня, дурниця 
аванс (-у -п), фр.: посунене па 

вйсше становище 
авансувати ( ую): посуваю (ся) на¬ 

перед 
Авґуст (-а) 
Авґустші (-а) 
авдибнцпя(-иї) : ибслух(-у), послу¬ 

хане 
авдатбрия (-иї): аисіуіогуит (слу¬ 

хачі; лєкцнйна саля, слухальия) 

Авінїбн(-у); авіиїбньскцй 
Авіссйаїя : АЬіззупіа 
Авлїда (-ц): Аиііз 
Авраам (-а) • АЬгаІіат 
Аврелїй (-їя) : Аигеїіизг 
авскультаїїт (-а -ц) : вислухуючий, 

помічник судні 
авскультация (-її.): вислухуване(л.) 
Австралія (-її) 
Австрйедь (-ййця) : Аизігуак 
Австрня(-пі); австрййский іаизігу- 

аскі 
Австро-Угорщина : Аизіго\У§"гу 
автономія (-ії) :самоуправа ; само- 

ряд 
автопсия : оглядане власними очи¬ 

ма (л.) 

А. 

автор (-а -ори): спорудппк,. тво¬ 
рець, письменник ' ■ . 

агнець (агнця), пери. : Ілозіуа 
Аґезиляи (-яя) : А^егуїаиз 
аґент ( а -п) (справник, посередник, 

заступник) 

аґрарний : рільвгічий; право аґрар- 
не політика аґрарпа (г.) 

Аґрйколя (-лі) 
Аґрпііпа(-и); Аґрпппіна (-и) 
аґроиомія (-ії) : наука рільництва 

(г.) 
адііерсариії (-пя -пї) (противник,'су- 

перник) 

адвокатский 
Адпжа (-і): Асіу^а 
адреса (-и -и) : асігез 
АдрпГіске море : іп. Асігуаіускіе 
Адрнягпк(-а) : Асігуаіук 
адюнкт (-а -ц): іюмічнпчий урядник 
адютант( а -п) : помічпйчий офі- 

цир, осаул 
аж 
азбука (-п -и) 
ази му г: агупіиі (ф.) 
Азйиїи (-їя): Азіпіиз 
Ази я (-иї); азййскнії: агуаіускі 
Мала Азия : Агуа Мпіе.ізга 

азот : агоі (х.) 
азотаи (-у) : агоіап ; азотнії : аго- 

іуп (х.) 

азбгник(-а) : агоіохуіес (х.) 
азурит (-а) : агигуі; синь іірна: 

ЬІ^кії "бгзкі (м.) 

Айґоснбтамос (невідм.) : Ае^озро- 
іп тоз 

Айсхіль (-ля) : ЕзсЬуІ 
Аисхін (-а) : ЕзсЬіпез 
академія ( ії); академічний; Ака¬ 

демія Наук в Кракові 
акафист (-у - и) 
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лквареля (-ЛЇ) (малюнок водними 
красками) 

Аквісґран (-у) 
акомпанїямент(-у -п): музичний су¬ 

провід 
акорд (-у) : акогсі (ф.) 
акробат (-а -и) : лннвоскок 
аксам(т(-у -и), також: оксаміт 
аксиома (-н): релупік (а.) 
акт (-у -и -ів) : урядовий папір; дія 

в драмі 
актйва (-вів) (стан чинний) 
акумулятор (-а): акшшіїаіог (ф.) 
акцпя (-иї): дїлане 
альїебра (-и) : числене буквами 
Альґерия (-иї) : А1§’ег 
алеж 
Алексапдер Великий (Александра 
Великого) 

алеґат(-у -и) : прилбга 
алєґория (-иї): а11е§-огуа (образове 

представлене, притча, іносказ) 

алилуя , 
алїяж (-у): а1іа£ (ф.) 
алїяес (-у -и) : союз 
Алькай(-ая): Аісеизг 
алькальоїд : аікаїоісі (х.) 
Алькібіяд (-а) : АІсуЬіасІез 
Алькінбй (-оя) : Аісупоиз 
алькоголь (-олю) : аІкоЬої (х.) 
Аллаг! : АВак! (арабске: бог) 

альокуция (-ИЇ): промова (особливо 
пай) 

Альпи (Альп); альпейскпй 
алун (-у -й) : аїип 
алюаоя (-иї) (притик, натяк) 
Алярих : Аіагук 
алярм (-у) : поклик до зброї; збі- 

готня 
амальґама (-и) : сполука* металю 

з ртутию 
амнестия (-пі) : помилуване 
амоняк : атопіак (х.) 

амфіболь(-ю): атіїЬоІ; лучевйк(-а): 
рготіепіес; незгоредь (-рця) або 
асвест : азЬезі (м.) 

амфібрах (-а): атГіЬгаск (стопі 
в стиху) (гр.) 

анабаптист (-а -п) (второхрещеяець) 
анаколютия (-иї) : відступлене від 

розпочатої складні реченя (гр.) 

Анакребнт (-а) : Апакгеоп 
Анаксимапдер (-дра) 
Апаксимеи (-а) : Апахітепез 
аналїза(-и) : розчленоване, розбір, 

розклад 
анальбґія(-ії) : подібність, схбжість. 
апапест (-а -и): апарезі (стопа 

в віршу) (гр.) 
анархія : безряд, безнравє (і.) 
Анастазия (-пї) 
анатомія (-ії) : штука розчленовува¬ 

на ; наука нро будову тіла 
Анґлїєць (-їйця) : Ап°1ік 
апґлійска слабість, кривуха : гЬа- 

сіїіііз (л.) 
Анґлїя(-ії); анґлїйский : ап^іеіькі 
Андраші (- шого): Апсігаззу 
Андрій (-ія) : Апсіггез 
анекдота(-и): коротке дотепне опо¬ 

відане ; вигадка, можебйлиця 
анексия(-иї) : забір, прилучене 
аніж 
Анїза 
анїлїна : апіііпа (х.) 
Апк(-а) Марцпй (-ня) : Апкиз 
Магсуизг 

анкета (-и) (збір знавців) 
аномалія : апотаїіа (ф.) 
анонім (-а -и) : безіменний 
анонс (-у -и), фр.: оповістка 
антаґонїзм (-у -п): протйвеньетв*) 
Антиґона.(-и) 
антидотум (невідм.) = протнотруя 

осіїгиіка (л.) 
антйк(-а -и) : старовина; аитйчнин 

стародавний, старовйиний 



— 29 

антнкварий (-ария) (торгуючий ста¬ 

рими книжками) 

Аптйллї (-їв) 
Антмох (-а) 
антисептичні середники : против- 

ГНЙЛЬЕІ сер. (л.) 

Антитавр 
антитеза (-и): протнстава 
антифон (-а) 
антихрист (-а) 
Аятбеїй (-їя) 
антропольоґ (-а): дослідник чоло¬ 

вічої природи 
аорта : головна артерия (л.) 
апарат (-у -и): прилад, пристрій 
апартамент (-у -и): сьвітлйця, гор¬ 

ниця 
апатит (-а): араіуі; куля фосфо¬ 

ритна : киїа їозГогуіохуа (м.) 

апатпя (-ИЇ): тупість, безпрпчаст- 
ність, байдужість 

апелювати (-юю): відклпкую ся 
~апеляцня (-пї) : відклик 
Апенїн (-у) : Арепіпу 
апоґеп : аро§аеііт (рипкіоскіетпу) 

(Ф-) 
Аиблльоп (Аибллїпа): Ароііо 
апоспопеза:замовчане (гр.) 
апострофа (-и) : промова до осіб не- 

ирисутнпх або істот неживотппх 
(гр.) 

Аппій Клявдий : Арріпзг Кіаи- 
буизг 

апретура (-и) : надаване тканинам 
, полиску (т.) 
аптнка(-ки) 

- ар е закїнченем мііого іменни¬ 
ків, що мають в 2. відмінку 
ч. од.: -ар я, нр.: секретар 
(-аря), лїкар(-аря), млинар(-аюя), 
писар (-аря), гончар (-аря)7 л"- 
цар (-аря) ітп. 

Арабія (-ії) 

араґонїт (-а) : ага^о^іі ; желїзо- 
цьвітник(-а) : йеіагокххіесіе; же- 
релйпець (жерелпнця) : /л’бсіїе- 
піес; гороховйк(-а): «тоспохуіес 

арак (-у) 
арґумент (-у -н) : доказ 
Арденни 
арендар (-аря -рі), також : орендар 
арешт (-у -п) : хурдига, холодна, 

глнбка 
Арпііцї: Агу)схусу 
Арибст (-а) : Агіозі. 
Ариетйд(-а) : Агузіубез 
Аристотель (-теля) : Агузіоїеіез 
Арнстофаи (-'а) : Агузіоіапез 
ария (-Пі), ІТ. (віддане запомочию го¬ 

лосової музики якого чувства) 

арканум, ч. мн. аркаиа : лї'ки не¬ 
знаної уздоровляючої сили (л.) 

армата(-ц), також: гармата 
армія (-ії) : війско разом взяте 
арніка (-и) : агпіка (ашіса топіапа) 

(л.) . 
ароґапция (-иї): зухвалість, бута, 

гординя 
арса (-сн) : агзіз (часті» стопи, виголо¬ 

шувана голосом сильиїйшнм) (гр.) 
Артаксеркс (-а) : Агіахегхез 
Артеміда (-и) 
артерия або бючка : іеїпіса, агіе- 

гуа; аорта або головна артерия-. 
тіла : аоііа сгуїі £Ібхупа і^іпіса 
сіаїа ; артерия легкова : і^іпіса 
ріиспа (с.)(л.) 

артплерия (-ні) 
артист (-а -и) (художник, митець, ми- 

стець, штукмайстер) 

арфа(-п) або ґарфа(-и) 
архаїзм(-у -ц) :застарілий вислів 
Арханґельск 
археольбґія (-ІЇ): дослід старини 
архів (-у -и): агсІіі\уит (місце пе¬ 

реховувана важних паперів і доку¬ 
ментів) 
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архідиякон (-а -они) 
архієпископ (-а -и) (владика) 

архієрей ( ея) 
арх і князь (-зя) 
Архіпеляґ 
архігект (-а -в) (знавець штуки бу¬ 

дівництва) 

аршеиїк : агзгепік (х.) , • 
асанаїїпя (-иї) : игсігохуоіпіепіе 

(усунене веїх обставин сприяючих роз¬ 

ширена) зарази) (л.) 
асекурация риі): обезпечепє 
асесор (-а -ори): засідатель 
асиміляция (-иї) : присвоюване (л.), 

нриподоблюванє (гр.)- 

аейндет (-у): безполучпик (гр.) 
аскет : азсеіа 
асоциания (лучене в товариства) (г.) 
Асиазия (-иї) 
аспект ( у -и) : вид 
Асейрия (-иї)аесирййский 
Астияґ (-а): Азіуадез 
Астиянакт ( а) : Азіуапах 
астрономія 
асфальт (-у) або смола земна : аз- 

Гаїі, зтоіа гіетпа (м.) 

атавізм ( у -и) : прадїдпчність (дї- 
дйчність характеристичних прадїдів- 

ских прикмет) (г.) 

атак (-у) : напад, удар 
Атена( п) :богиня 
Атени (Атен); атеньский 
Атлянтййский (океан): Аііапіускі 

(осеап) ' •. 
атмосфера : аітозіега ; 'атмосфер¬ 

ний ; аітозГегусгпу (ф.) 
атом (-у) : аіот (ф.) 
атракция (-иї) : притягане 
атрамент(-у) : чорнйло 
атрибут (-у • н), придаток : рггу- 

сіахука (гр.) 
Аттик (-а) : Аііісиз. 
Аттика (-и); аттйцкпй 
Аттііля ( ї) 
Афганістан 
афект ( у -и): зворушене душевне 
афе її» : арЬеІІит (рипкі осізіопесгпу) 

(ф.) 
афера (-И -и): приключка, с}'пе- 

речка, аваотура 
афииа (-ц) : Ьогохука (б.) 

.афоризм (-у -н) : коротка замітка, 
гадка 

Афродйта (-її) : богиня 
ахаг (-у): а^аі (м.) 
Ахая (-аї) 
Ахілль (-Ілля): АсЬіПез 
Аяііт (-а): А^ах 

Б. 

-б на кінци слів, пр.: щоб, ко- 
лйб, єслйб, дїлалаб, ходйлоб, 
робйлиб ітд. 

Бабенберґ 
бабець (-оця, -бцї): £Іо\уася (гуЬа) 

(з.) 
бабка (-її) : ЬаЬка (б.) 
Баварця (-иї); баварский 
Баварці : Вахуагохуіе 
багр(-у) : зхкагіаі; багрянйй 
багровеш» (- в ця): згкагїаіпік (з.) 
базальт (-у) або стовновйк (-а) : Ьа- 

у.аіі (в.) 

Базилея (-єї) 
базька(-н -й) : коїка схуіі Ьагіа 

[також багиїгка(-и)] (б.) 

базькова (ростйиа) : коіко\уа (го- 
зііпа) (б.) 

байдрак чортополох : діохуасг сгуїі 
роріосії (б.) 

байдуже : оБсд^іпіе. 
Байрон (-а):Вугоп ; байроньский : 

Ьа)Гопо\Узкі 
бактерия (-иї) (л.) 
Бакх (-а) : Васіїиз ; бакханалїї (-ЇЙ) 
баль (-лто -лї); балбт (-у) ; балевйй 
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баламутство(-а) 
бальдахш (-а -и): ЬаШасЬіп (небо) 

балькоьане (-я): Ьеікспуапіе (р.) 
бальок(-лька -лькй) 
бальоп (-а -и) 
бальсаа (-у) 
бал ьсаму вати (-ую) 

Балтййске (море) 
балютувати (-тую) : голосувати 

картками 
баляда (-и) : Ьаііасіа (рід поезиї) 
баляси : Ьаіазка (р.) 
баЛЯСТ (-у) (тягар, що має, о скілько 

треба, понпзйтн точку тйжести ко¬ 
рабля) 

бамбуса (-и): ЬашЬиз (б.) 
бандйг (-а -и) (розбійник) 

баніт (-а -її) (вигнанець з краю) 

Банк Ріпотечний 
баикйр (-а гйри) (банковень; банкйр- 

екий) 

банкрут (-а -її) (неспроможний пла¬ 
тити) 

бараболя (-Ї): гіетпіак ; картофля 
(-Ї): каїіоіеі (б.) 

барака (-її -и): хата в таборі 
барва : Ьапуа (ф.) 
барвінок (-оку): Ьаг\УІпек (б.) 
барвний : коїогодуу (р.) 
барвник: Ьагшк (ф.) 
барвйва (-її) або крас (-у): Ьагдуік 

(з. б. м.) 
баришізпик(-а -и):тек1ег; Іісіїхуіагг 
барка (-и -її) : лбдка 
барок (-а): Ьагоко (викривлений, ди¬ 

вовижний); бароковий стиль 
барометер : Ьаготеіг 
бароиівна (-и) 
барокова (-ої) 
бархан (-у -И) (рід тканини) 

басен (-єну -єни) (водойма, водозбір, 
копанка) 

баталї6н(-6на -бни) 
балерин : Ьаіегуа (ф.) 
батько (-а -й) 

Баффіка залив 
баша (-І) (турецкпй достойник) 
Веатриче (-чі) 
бедуїн (-а) (ґ.) 
безбарвий : ЬехЬагдупу ; кристал 

безбарвий : кгузгіаі ЬегЬагдупу ; 
кр. забарвлений : кг. гаЬапуіопу 
(*•) 

безвладність (-осте) : Ьегдуїаапойб 
(Ф:) 

безводппк (-а) : Ьегхуосіпік (м.) (х.) 
безигляднай : Ье2У/2£І§<іпу (ф.) 
беззубий 
бе8кишочник(-а): ^апюсЬІоп; без- 

кишочнике або зьвірята бевіш- 
точні: затосЬїопу (в.) 

безконечний : піезкояегопу; без¬ 
конечність : піезкопсгопоЗс (а.) 

безкорисно : Ьегіпієгезохупіе 
без королівство : Ьегкгоіеуле 
безкрилий 
безліч: Ье2 Ііки 
безмін (-у) : рггегтіап, вкогодуада 

(ф.) 
безодня (-Ї): Ьезсіта 
безпамять (-ти) : піерггуІотпойе 

(я.) 
безпека (-її) ; безпечно 
без переставну : Ьег рггезіапки 
безперечний 
безплаточна (ростина): Ьегріаіко- 

\уа(гозііпа)7 гозііпа ЙдуиШсієп- 
па Ьег окдуіаіи аіЬо 2 ок\УІ&- 
іегп ро)е(іупс2уш, рггеіо піе 
розіа скунса підсіу рїаікбху (б.) 

безподобний : ЬегкзгіаІІпу (ф.) (і.) 
безпроволочовй 
безрукий 
безсторонний 
без сумніву : Ьег \?%1ріеціа 
безхвостееь(-тня); ріаг козу (з.) 
безчестити (-чещу) 
без числа: Ьег ііки 
бевчільний : Ьегсгеіпу 
безязйкий: Ьег )егука 



Бельгія (-її); бельґійекпй 
белена (-и): рзіпка; беленоваті : 

рзіпкотуаіе (б.) 

белетрист (-а -и) (пишучий П0ЄЗНЇ 
або повісти) 

Белльона (-и) 
Белюджістан 
бемол : Ьетої (мз.) 
Бенедиктин (-а -и) 
беоефіс(-а -п) : добродійство, хосен; 

бепефісове представлене в те¬ 
атрі (на користь одного з артистів) 

бенефіция (-иї) : ЬепеГісуош (при¬ 
ходне надане) 

бензин а (-а) 
бенкет (-у -етп), також: банкет(-у) 

(сьвятбчний ппр) 

Бебтия (-ці) : Веосуа 
Беранже (-ера) 
берег (-а -й): Ьггед 
Кережанець (-ндя -нцї) 
береза : Ьггога; береза плакуна: 

Ьггога рїасг^са (б.) 

березнівка (-и): озкоїа, зок, кіогу 
рїупіе 2 пасі^іе^о па \уіозп§ 
рпіа Ьггогу (б.) 

берест (-а): Ьггозі (б.) 
беречй -гтп (бережу -еш -й) 
Берлін (-а) . • 
берлбга(-и), також: берліг (-ога 

-п) : Ьагїод 
Бернардйн {-а -и -ів) 
Берно; берпеньскпн 
бесідник (-а -и): то\Уса 
Бескид (-а) 
Бессарабія 
Бетовен (-а) 
би кладе ся звичайно по дієслові, 

до' котрого належить, і спіне 
ся окремо, нр.: я дїлав би ; ти 
писала би; ми носили би ітп. 
Разом: абй, щобй, кобй, ніби 

бп лйна (-п): Ьуііпа, зїле тріпаюче 
більше ніж два роки (б.) 

| билиця (-і): §а\уес!а (гр.) 
било (-а): їосіу^а (б.) 
бити (бю, беш, бий) 
біб (бобу, боби): ЬоЬ (б.) 
бібліотека (-и) : книгівня (-Ї) 
Бібуль (-ля): ВіЬиІиз 
біг вспятний : пісЬ дузіесгпу (ф.) 
біговиско (-а) : Ьіегпіа (ЬаиГЬоЬп) 

(Св.) 
бігун (-а) : Ьіе^ип; бігуновий : Ьіе- 

£ілпоууу (ґм.) 

бігунка, бігучка : Ьіе§ттка (л.) 
бідувати (-дую) 

бідовапе 
бій (бою -6ї): Ь6] 
біль (біля) : Ьіеі (б.) 
біль (болю) : Ьбі 
Біла (-ої) [місто] 
Біла Вода (Білої Води) 
Білград (-у) : Ве1°;гас1 
білеиь (більпя): Ьіеїто (б.) 
біле (-ля) : Ьіеіігпа 
білбт (-у -н) (паперовий знак, даючий 

до чогось право) 

білий • Ьіаїу 
білїбп (-а -п) 
білхсепькнй : Ьіаіизкі 
білковина (-и): ізіоїа Ьіаїкоууа (з. 

б. с.) 

більмо (-а, більма), полуда : Ьіеїто 
(л.) 

білок (білка): Ьіаїко (з. б. х.) 
білокровість (-остп): Ьіаїасгка 

• (Іеикаетіа) (л.) 

білолиций : Ьіаїоіісу 
білбтка(-и) : згагоіка (б.) 
більше; більший 
білюх (-а): Ьіеііпек (з.) 
бІЛЯ ЧОГО : оЬок С2Є£0 

білярд(-а-и) 
біографія (-її) : житепйсь (-и), жи- 

теппс (-у) 

біольбґія (-ії) : наука про жйтє ор- 
ґаиїчних тіл 



33 - 

бір (бору • и): Ьоґ 
біржа (-і): £ІеМа 
біс (*а): Ьіез 
біссон(-у) (бісон): Ьізіог (з.) 
бісурманйп : Ьізигтапіп 
біфштик (-а-и) : рід смаженого маса 
бічй або бігтй (біжу, біжиш, біжй, 

біг-ла-ло) 
блават (-у) : Ьїа\уаі (б.) 
благйй : боЬгоІІіууу 
благословити (-влю -вйш -ви) 
блекіт (блекоту): згаїеп (б.) 
блеск (блеску): роіузк; блеск скля¬ 

ний : роїузк згкіізіу ; б. диямант- 
ний : р. сіуатепіо\уу; бл. во- 
сковйй : р. \УОзко\уу ; б. товстий 
або туковйй : р. ііизіу ; бл. ме¬ 
тальний, металічний : р, теіаіо- 
ууу, теіаіісгпу; бл. перловий : 
р. регїо\уу сгуїі регістота- 
сісгпу (м.) 

блест іглястий або сїрчак антимо- 
новий: апіушопіі (м.) 

блест оловяиий або сїрчак олова 
(ґалееїт-а) : ^аіепіі. аІЬо зіаг- 
сгек оіохуіи (м.) 

блест ерібляний, арґентйт або сїр¬ 
чак срібла : аг^епіуі аІЬо зіаг- 
сгек згеЬга (м.) 

блйзкий, блйзший; блйзко, блйзше 
близкозбрість (• ости): кгоіко\уісІ2- 
Ф\уо; близкозорий (ф.) 

близота(-и): Ьіігкозс 
блйскавка (-и -й): Ьїузка\уіса 
блїдниця (-Ї), білачка (-и): Ьіесіпі- 

Са (сіііогозіз) (л.) 
бльок (воротило, качало): Ьіок (ф. р.) 
блоха (-й, блохи): рсііїа (з.) 
блощак (-а): ріизклуіак (з.) 
блощйця (-Ї): р1изк\уа (з.) 
блукач (-а): пег\у ЬІ^сіпу (іо. рага 

ПЄГ\УО\У Ш0220\УусЬ) (с.) 
блянкег (-у -и) (друкований папір, зла¬ 

джений для виповнена письмом) 

Боальо (-а): Воііеаи 

бобер (бобра, бобри) : ЬоЬг (з.) 
Бог (але: боги поганьскі) 
Бог (-у) [ ріка] : ВоЬ 
богатир (-а -і): Ьо^асг, ЬоЬаіег 
богагство (-а) 
Богдаи (-ана): Воіісіап 
богиня (-ні) 
богомільний 
Богородиця (-Ї) 
Богородичин празник 
бодай : рг2упа]‘тпіе), Ьоба) 
боднар (-аря -арі) 
Боже Тіло : сьвяго Евхарйстиї 
божеский : Ьозкі; божескість 
бойкйй : Ьііпу (Фрйдрих Б.) 
боїще (-а) : Ьоізко (ґн.) 
Боккачіо(-ія) : Воссассіо 
Болгарин (-а -гари): Виї^аг 
болиголов (-а) : хуезгка (б.) 
болона(-и): ЬІопа (ф.) 
Бомарше (-шого): Веаитагсіїаіз 
бонїтация : Ьопііасуа (оцінка вйдат- 

' ности землі) (г.) 
Бононїя (-її), Больонїя (-її): Во- 

Іо^па 
бор : Ьбг (х.) 
борбнйк (-а -й): гаразпік ; борб- 

нйцтво 
Бордо (місто) 
Борей (-рея):Вогеазг 
боривітер (боривітра) : ризіиіка, 

також: половйк(-а) (з.) 
борода (-й, бороди): Ьгосіа 
бородавники обваловані або нень- 

коваті: Ьгобахуесгкі \уаІо\\таіе ; 
б. грибчасті: Ьг. ^ггуЬкоу/аіе ; 
б. нитковагі: Ьг. пііко\уаІе (с. ) 

борозда(-й -озди) : Ьгбгба 
борозний або борозенний: обзіеЬпу, 

рга\уу (віл в плузі, ідучий в бороз- 
дї, се є по правім боці, є борозний: 
ойзіеЬпу, рга\уу; віл, по лівім боці! 
запряжений, є підручний : кзоЬпу,1е\уу) 

(г-) , 
борозняк (-а): р^бгак (з.) 

З 
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борона : Ьгопа, сііе Едде [складає 
ся з задовбаних бильцїв (роЬгопкі, 
зіиркі), в котрі входять глпцї (зті- 
діеікі, рорггесгкі), і зубців (г^Ьу)] (г.) 

борониш (-роню -ииш *пй) 
боротьба (-п): \уа!ка 
бороти ся (борю ся -еш ся -п ся) 
борщівийк (-а): Ьагзгсг (б.) 
Боснія (-її) 
Ботнїйский залив : гаіока Воіпіска 
бояти ся (бою ся, боїш ся, бій ся) 
брага (-и): ЬгаЬа 
Брайсгав 
Брама, брамаїзм ; Браміни, брамі* 

нї'зм 
Брандебурґія (*ії); брапдебурскпй 
Бранковпч (-а) 
брансолбта (-и): окраса на руку 
братова (-ОЇ): Ьгаіолуа 
братство (-а) : Ьгасілуо; братский 
братя (-тий): Ьгасіа 
ВгасЬеІІі 
брахільоґія (-ії): стягнене або ско¬ 

рочене речень (гр.) 
бремя (-єни -єна): Ьг2еті§ 
Бреннер : Вгеппег (ргге1§с2) 
брескйня(-ї) або бросква (-Й, броск- 

ви): Ьггозіауіпіа (б. л.) 
бриґади£р(-а -и) 
бридкйй ; брйдший,брйдко 
Бризеїда (-и) : Вгугеіз 
брилянт (-а -и) 
Британія 
бритванна (*и) 
брід (броду -оди) :Лого(і 
бров (брови, ч. мн. брови, бров) : 

Ьге\¥ ; повіка горішня : ротсіека 
догпа; повіка долішня : ро\уіе- 
ка (іоіпа (с.) 

бром : Ьгот; бромоводень (-дня): 
Ьгошо\уосі6г ; бромофбри : Ьго- 
тоїогт (х.) 

бромак (-а): Ьгошек (х.) 
бронз(-у -и); бронзовйй 
бросня(-І) : гагосіпіа Гб.) ч 

бростуля( ї): \ууризІек; пагонець, 
підгонеЦь (б.) . ' 

Брукселля; бруксельский 
брулібн (-у -и) (зошпт до пйсаня на 

брудно; перший начерк якого твору) 

Бруншвік(-а) 
бряскіт (-оту) або бренькіт (-оту) 
бубон (бубна -п): Ь^Ьеп 
бувальщина (-п): рггезгїозс 
Буг (-а) [ріка] : Вид 
-будь па кінцй слів: хтобудь, 

котрийбудь; щобудь, якбудь, 
добудь ітд. 

будь що будь; будь як будь 
Будда : Висісіа; буддйзм ; буддист 
будйльиик (-а): Ьисігік (ф.) 
будьто : Ьс|(І2Іо 
будучий : рггузгїу 
буква (-п -н) : Іііега 
булавочка (-н) : тасгийка (б.) 
булавочннк ( а) : тасгийпік (б.) 
бульва (-п): ЬиКуа (б.) 
буджет (-у -И), аніЖ (вііказ доходів 

і розходів держави або ■ інституциї 
в якімсь обсягу часу) 

Будїєвйчі : Вискне]ошсе 
будуар (-а -п) (сьвітлїщя. для одинокої 

особи, особливо для пайь) 

бук (-а -н) : Ьик 
букет (-у *и) : китиця (-Ї) 
Буковина : Викотуіпа 
букшпаи (-у -п) 
булїон (-у -п) 
буля (-Ї) [папска] 
бундз(-у): охусгу зег 
бурак (-а-й): Ьигак (б.) 
бурчимуха (-и): тисБа ріид^са (з.) 
буря (-і): Ьигга (ф.) 
бурян(-у -й): Ьиггап 
бусько (-а -й): Ьосіап (з.) 
бусоля (-Ї): компас 
бутелька лейденьска : Ьиіеіка 1е] - 

сіедзка (ф.) 
бути (буду -деш, будь); час 

тепер.: я е, тн є або єсй; він 
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є або єсть, ми є, ви є, онй є 
(або: суть) 

буфет (-у -и) (шафа, стіл з поживою, 
також: комната, де продають поживу) 

•бухгальтерия (-иї) : кишюводство 

будім : піЬу 
бюлєтйн (-а -и) (дневний звіт, особл. 

лїкарский) 

бюро (-а) (стіл до пйсаня, комната для 
урядована, урядівня-ї) 

В. 

Вавплон (-а): ВаЬіІоп 
вигати ся(-аю ся): луаііас $і§ 
вагота (-Й), тягар (-у) : сі§£аг (ф.) 
вагота ийтома або тягар іійгомий : 

сі§&аг ^аіипкохуу. (м.) 

Вадовйчі 
важка (-и -й): \уа£ка 
вава (-и): \уага 
Ваймар ; ваіїмарскпй : АУеітаг 
вакациї (-пи): туакасуе 
валець (,-льця): туаіес (ґм.) 
Валбзий(-ия): \уа1е2уиз2 
валіза (-п); валїзка (-п -й) 
Валїя (-її) 
Валлєнштайп 
Вальтер Скотт (-а Скотта) 

вальторня (-і): мислйвска труба ; 
вальторвїст (-а) 

вандрївка (-и -Й); вандрувати (-ую) 
ван'ілїя (*ЇЇ) : луапіііа (6.); ваніле¬ 

вий 
ванна (-и -й) 
ваптух (-а -й) : \уаіііис1і 
вап : туаргі (х.) (м.) 
вапнйк (-а): \уарпіоууіес (х.) 
вапняк(-а), звесть (-и), кальцйт(-а) 

або углян ваповйй : каїсуі, \уа- 
ріегі сху 1і \у$£Іап \уарпіо\уу; 
вапно палене або окис вало¬ 
вий : у/арпо раїопе; вапно га¬ 
шене : ууарпо ^азгопе (воднокис 
ваповйй : туойогоііепек \уарпіо\уу); 

вашіяник (-а).: зкаїа хуаріепіо- 
\уа, туарпіак (м.) 

вапняк вонючпй або воняк (-а): 
\уаріеії сисітпасу, катіеп зтіег- 
бгасу (м.) 

вапняк лїтоґрафнпй : \уаріеп Іііо- 
§таіїсгпу *(м.) 

вапняк отесовий : \уаріеії сіозотуу 
(«о 

вар (-у): вйвар з сушених овочів, 
\уу\уаг 2 здзгопусії о\уосо\у (г.) 

варварйзм (-у) : слово чуже без по¬ 
треби нереняте 

варінка (-и): \уаі‘20пка сгуїі зоІ 
іорко\уа; іак£е сіль топкова, 
топчанка (м.) 

Вармія; варміньский 
варня сблп : \уаг2ЄІпіа зоїі (м.) 
Варрон (-а) : АУагго 
варстат (-у -и): хуагзгіаі 
вартісність (-ости): \уагІозсіо\УОзе 

. (*•> 
вартість наконечна : луагіозс коп- 

со\уа (пр, каріїаіи); вартісний: 
\уагіо£сіо\уу (а.) 

варцаби (-ів); варцабниця 
Варшава (-н); варшавскнй 
васаль (-ля): ленник 
Васнлпй(-ия); Василиянйи (-йиа 

-янн -ян); василияньскнй 
ватага (-и); ватажко (-а) 
вахляр (-ря -рі): хуасЬІагг 
вахмайстер (-стра -стри) 
вахня (-і): \уціІиз2 ({.) 
вбрід: хуЬгосі 
вважлйвий : и\уа&аіасу 
ввйду : хуоЬєс 
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в водї, в дворі: ду дуосігіе іісі. 
вгнутий : хукі^зїу ; вигнутий : дуу- 
рикїу (ґм.) 

вгрузнути (вгрузву-еш -й): и^ггазс 
вдача (-і): іетрегатепі, паіига 

(гіаз Каїигеїі) 

в двоє, в троє, в четверо ітд. 
вдоволити (-волю -олйш -олй) : 2а- 

сіодуоііс ; вдоволяти (-яю) 
вдоволяючий : гасіодуаіа^су (пґ.) 
веґетация (-иї); веґетуватп (-ую): 
животіти 

вежа(-ї, вежі) 
Везера 
везикатория (-иї) : майка (з.) 
везти (везу -еш -й, віз, везла, везло): 

дуіейс 
Везувій (-ія) 
Велйкдень (Велйкодия -дневи, 

-днем -кодпї або Велйцїдни) : 
хуіеікапос; великодний 

великий : дуіеікі 
велит, велетень (-тия) : оІЬггут 
величавий : \узрапіаїу 
величина (-и): луіеікозс (ґм.) 
величина вймірима : дуіеікозс \уу- 
тіегпа; величина уявна (мнй- 
ма): луіеікозс иго^опа; величи¬ 
на невймірима: дуіеікозс піехуу- 
тіегпа ; величина співмірна : \у. 
\узрбїтіегпа (а.) 

Велична (-и) 
вельоципед (-а -и); вельоципедйст 

(-а) 
Велсевул(-а): ВеІгеЬиЬ 
Велтава (-и) [не : Молдава] 
Венера (-и): богйня ; Венус : тіло 

небесне 
Венеция (-иї); венедкпй 
веприна (-и): а^гезі; вепрйнки : 

да^осіу адгезій (б. г.) 
веранда (-и): рундук (-а), ґанок 

(-нку) 
верба (-й, верби) : \уіеггЬа (б.) 
верблюд (-а): \уіе1Ьїцс1 (з.) 

Верґїлїева Енеїда 
Верґілїй (-їя): ДУег^іІіизг 
веред, вереди : луггосіу (л.) 
верес (-а): луггоз 
вересень (-сня): хуггезіеії 
вереск (-у) : \уггазк 
веретено : дуггесіопо, кіоп згиЬу), 

веретїнде (-ндя) (ф.) 
веретїльник (-а): рабаїес (іакге па- 

дальник, веретільниця) (з.) 
верещати (-рещу -щйш -щй) 
вершка, верша (-и): \уі§сіегг (па 

і’уЬу) 
верівкй граийчні співчульника: 

разта сгуїі рг§§д ^гапісгпе 
пепуи хузрбісгиіпе^о (с.) 

вернути (верну -еш -й): \угбсіс 
Версайль (-лю): Уегзаіііез 
версия (-иї): толковане, оповідане, 

переказ 
верствами, верстви): \уагзі\уа (ґм.) 
вертень (вертня): ^уісігак (з.) 
вертнпорох (-а) : р^сігішаіг 
вертіти (верчу -типі -тй) 
верх (-у -й); дуіеггсЬ, згсгуі; вер¬ 

хи : луіеггсіїет 
верхпий (*їй) : \уіег2с1іш 
верховода (-и): ргге\убсІса 
вершок (-ршка): \у>ег2СІдо1ек (ґм.) 
весь, вся, все, всі, всіх : \узгузіек 
весельце (-льця): луіозеїко 
весляник (-а): 2е£Іагек (з.) 
вести (-еду -еш -й, вів): дуієйс 
ветеран ( а -и)_: вислужений вояк 
ветеринар(-ря -рі) : лікар для зьві- 

рят 
ветла (-и) : луікііпа (б.) 
Вежйнек : ТУіеггупек 
вже : ;)и£ 
взагалі': дуо^біе 
взад: \уіуІ (ґя.) 
взаміну : хугатіап 
взтін (-бну) : р§б сіо £бгу (ф.) 
взір (-ору), взорець (взірця): хугбг 
взнак: хугпак 
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взнанії; дати ся взнанії 
взорець (взірця -цї) : лугогек (к ) 
взяти (єбзьму -еш -й, взяв) : \У2Іас 
вибагливий : хууЬгесІпу 
вибудоване (-я): уууЬисІоууаше 
вйваг (-у) : хуусіпууі (ґн.) 

вивар, відвар(-у): осі\уаг(сіесосіиш) 
(л.) 

ВЙВЄЗТП (-везу) : \Уу\УІЄ2С 
вйвести (-веду) : хуухуіезс 
вйвіновапе (-я) : хуурозагепіе 
ВЕВІрка(-и) : \УІЄ\УІбгка (також: білка, 

білнця) (з.) 
вйвчити (-вчу -вчиш) : хууисгус 
вигляд (-у) : \УІс1ок, луісіокі, Гогша 
вигнутий : хуурикїу (ф.) 
вйговір (-ору) 
вид (-у): \уі(іок, Гогта, кзгіаіі 

(ґм.) (р.) 
вйдаль(-лп): хуусіаііпа (с.) (л.) 
видатність (-осте) : хуусіаіпозс, 

зргахупозс (ф.) 
вйдержпість (-ости): хууіггугіїаіозс 

,(ф.) 
ВЙДПМІСТЬ (-ости) : \УІСІ2Іа1П05С (ф.) 
видирати (-аю) : хуусігіегас 
вйдїль (виділи): хуусігіеііпа (с. л.) ; 

вйзївка(-и) : хуугіехуапіе (с.) 
виділюване (-я) : \уусІ2Іе1апіе (де- • 

сгеїіо) (л.) 
вйдїти (вйджу -дпш): хуісігіес 
вижати (-жну-еш-п); виживати 
вижина (-Й): хуугупа (м.) 
визбируване'(-я) : гЬіегапіе 
визвук (-а -и): копіес хуугаги (гр.) 
визйскувати (-скую) : \уугузкі\уас 
вйзір метальний або металічний: 

хуертепіе теіа1о\УЄ аІЬо ше- 
іаіісгпе (м.) 

вйзївок (-вка, вйзївкп): ехЬаІаііо 
(л.) 

вйкладпий : хуукїасіохуу 
вйклпк(-у -п): луукггукпік (гр.) 
викликувати (-кую): \уу\УОІу\уат 
виключний : \ууїасгпу ; виключати 

| виконувати (-ную) : хуукопухуапі 
викуповувати(-купую) 
вилки строєві: хуісіеіка зігсуохуе 

_(Ф0 
Впльпо (-а); вильиеиьский 
вилоги (-ів) : лууіо^і 
впложипк (-а): хуукїасіпік (а.) 
вилячка (-п): хуісіеіпіса (з.) 
вимінюване (-я) : уууптіапа 
вимога (-и): хуута^апіе (пґ.) 
вймя (-ймени або вймя) : \ууті§ 
випаходець (-дця): \уупа1агса 
вииаходйти (-ходжу - дпш -дй) 
винен (-ньта -пно -нні): хуіпіеп 

(біиіпу) 

винниця (-Ї): туіппіса 
винниця : роггесгка ; впнничкй, 

винце або порічки : да^осіу ро- 
ггесгкі (б.) 

виноград (-у): хуіпогозі, розйнкн 
або родзинки : госігупкі, хуузи- 
з2опе па зїоіїси ^а&осіу хуіпо- 
гозіі (б.) 

вйноспмпй : гпозпу 
винурюватн (-рюю): хуупиггас 
вйнятп (вййму-еш -п): туудо 
впображіне або вйображене (н.) 
вйперти (випру -еш -и): хуурггес ; 

випирати (-аю): хууріегас 
вйплпв (-у): хуурїу\у (ф.) 
вйповипти (-вню -вниш): хууреїпіс 
’,(р-) 
вйполокатп (-лочу -чеш -чи) 
вйпороти ( порю -еш -п): хуургис 
вішродаж (-и) : хуурггесіай 
випругоножець(-жця) гйіітак хуіє- 

£ОПО£І (3.) 
вппрячп -гти (-пряжу -еш -и) 
вир (-у): теіг (ф.) 
виразний : хуугагпу 
вйратоваиє (-я): луугаіохуапіе 
виречи -кти (виречу -еш -и) 
вйринути (-иііу -еш -п): хуупиггус 

зі§; впрпнатп(-аю): хуупиггас зі§ 
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виріб (-обу): \уугоЬ, еІаЬогаї 
вйрівнанє( я) : луугбхупапіе (ф.) 
вирівнувати(-вную) 
вйрізатп(-ріжу -еш -ріж): \ууггпас; 

‘ вирізувати (- ую): лууггупас 
вирізок (*зка): луусіпек (ґм.) 
вироблюване ( я): хсугаЬіапіе 
вйрядпти (-ряджу -дпш -ди) 
впсилач (-а): дуузуїасг (ф.) 
висилка (-ц -й): ууузуїка 
вйсїти (вгішу -спш); вішати(-шаю); 

повісити 
впсказовйй -а-е (речене): оггека- 

.І^су-а -е (гсіапіе) (гр.) 
Висла (-и): \УізІа 
вислати (вишлю -еш -и): усузїас 
вйстїд (-у): \уупік, гегиііаі (а.) 
вйслїдний : ууурасікотсу (а.) 

високий, віїстий, вйсше 
високоповажаний 
впсокопреподобпий : рггелуіеІеЬпу 
високоровен (-у) : рїазко\уух (і.) - 
висота (-Й): \уузокозс (ґиг. ф.) 
височина: \уу£упа (ґ.) 
виссати (виссу -еш -и): дууззас 
вйсшість (-ости): хуугзгоЗс 
витирати (-аю) : хуусіегас 
Вйтовт (-а): ЛУііоМ 
виточити (слідство): сууіосгус 
вптрпх (-а) : тууігусЬ 
Вифлебм : Веі1е]егп 
виходець (-дця -дцї), еміїраит 
виходство : етщгасуа 
вихор (-хру -ри): луісіїег 
вихрест (-а -и): \уусЬг2Іа 
вйхровиця (-Ї): огкап (ф.) 
вйцвит (-у): \уукші (м.) 
вйчеркнути : хуукгезііс (к.) 
Впшеград (-а) 
вишня (-Ї): луізпіа (б.) 
виїдирпти (-ирю -иш -и): \уузгсге- 

Г2ус 
вівтар (-аря -арі): оііагг 
вівторок (-втірка -ркй): дуіогек 
від: сні 

відбиване (-я): осіЬ^апіе (ф.) 
відбирач (-а): обЬіегасг (ф.) 
відбнтб (-я): обЬісіе (ф.) 
відбитка (-п): обЬііка 
відвар (-у) : осІ\уаг (АЬзисІ) (д.) 
відвезти (-везу) : осЬуіегс 
відвести (-веду) : осНуієзс 
відвідати (-аю): осЬуіесігіс 
відвідини (-ин) : осітуіесігіпу 
відвідувати (-дую): осі\УІес1гас ; 

відвідати (-даю) : снішесігіс 
відвічальність (-ости): ос!ро\УІе- 

сігіаіпозс; відвічальїіий 
відгалужене (-я): осі^аі^гіепіе (ф,) 
відгомін (-ону) (луна): есідо (ф.) 
від давна; від педавна 
віддалене, відступ (-у) : осМаїепіе 

, (**•) 
віддих (-иху -пхи): оскіесії 
віддйхане (-я): снМусІїапіе; вдих 

(-у): у/бусЬапіе; видих (-у): у/у- 
бусВапіе (с.) 

віддихати (-аю); віддйхане 
відділ (-лу): газі^р (ґн.) 
віддїловувати (-овую) 
Відень (-дня); віденьскнй; Віде¬ 

нець (-нця); Віденка (-п) 

відемнпй : обіешпу (ф.) 
відемник (-а): офетпік ; віднйиа- 

нє : осіеіто\уапіе (а.) 

віджувач (-а -і): рггейілуасг (з.) ; 
віджувачі мають жолудок зложе¬ 
ний звичайно зчотпрбх торбин: 
1) те іьбух : \уо1е, іеІЬисЬ ; 
2) пірначка : сгеріес ; 
3) книги : кзІ££І; 

4) кляґ = підпустнпк : ігаше- 
піес (з.) 

відзвук (-а): осІЬггшіе^апіе (ф) ; 
відзвучннй 

відзначаючий, відлитий : сеісуасу 
відігнати (-жену): осіресіхіс 
відійти (-йду): обеузб 
відкп : зкасі 
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відкинуто (-йну): осіггисіс 
відклик (-у): рекурс 
відклоненє (-я): гЬосгепіе (гм.) 
відклбнниця (-Ї): бекііпаїогуит 
Д.) 

відлежати, відлежувати : осі1е£ес 
5І§ (Л.) 

відлежина: осіїегупа (л.) 
відлига (-б) =• відлїж (-п): осі\уі12; 
відмагатн ся (-аю ся) 
відміна (-ц): обтіапа, кіаза, £а- 

іипек (гр.) 
відмінок (-мінка -ки): рггурасіек 

(гр.) 
відмінювати(-нюю): обтіепіас (гр.) 
відмовляти (-яю); відновлювати 

(-юю) 
від нйнї; від завтра; від вчера 
відносини (-син) : зіозипкі; міжна¬ 

родні взаємини : іпіегпасуопаї- 
пе зіозипкі 

відносний ;лУ2£І§сІпу (гр.) 
відношене (-я): зіозипек (а.) 
відняти (відійму -еш -й): осЦас 
відосередність (-ости): тітозгбсі 

(ґш.) 
відпарити вола : обраггус \уоїо\уі 

кагк (г.) • . 

відпарити коня: осізебпіс копіа (г.) 
відповідь (-іди): оброшебй 
відповідний : обро\уіесіпі 
відпрячй -гтй (-пряжу -еш -жй 

-пряг) : осірггабг; відпрягати . 

відразники = середники відражаю¬ 
чі : згосікі бегупіексу^пе (л.) 

відразу : осі гаги 
. відрізна (-ої) : обсіла (ґм.) 
відрізок (-зка), відтинок (-нка): об- 

сіпек (ґм.) 
відсп : зі%б 
відсилати (-аю): обзуїас 
відступ (-у) : изЦр (АЬзаІг, аііпеа) 

(пґ.) 
відсудити (-суджу -днш) 

відтак : роіет 
відтам : зіатіаб 
відти : зіцб 
відтінок (-нка -нки): обсіеіі 
відтручане (-я): осірусіїапіе (ф ) 
відтяти (-дітну): обсіас 
відхйл (-у), відклін(-ону): \уусЬу1е- 

піе (ф.) 
відчйток (відчйтка) або розходемь 

(розхідня): луіс пр. и рогіоткі 

. (б-) 
віерник(-а): ^азсіої (з.) 
вієрнидя (-Ї): раїта \уас1і1агго\уа- 

іа (б.) 
віжкй (-жбк): Іедсе 
віз (воза, возії): \Уог 
Візантия (-иї): Вігапсуит ; візан- 

тййский 
візмут: Ьігпші (х.) 
візейк(-а -й): хуогпіса 
війско (-а -а): \Уо]зко 
війт (-а -й): су6)і ; війтівство ; вій- 

тйха; війіііша 
СІЙ ЇЙ (ВІЙДУ -ЄНІ -Й)'! \УЄ]ЗС 

війце = вільце = віє : бузгеї и хуо- 
ги \уоїо\уе°о,біе ОсЬзепбеісІїзеї 
Ьеіт \Уа^еп обег Ьеіпд РЙи^ (г.) 

вікиб (-а, вікна): окпо ; віконний 
віковічний : дуіекиізіу 
вікоииця і віконниця : окіеппіса 
віл (-ола -й): \уої 
ІЗілїя (ріка) 
вільпоплаточна (ростйна): \уоіпо- 

.р1аІко\уа (гозііпа), гозііпа б\уи- 
Шсіеппа о когопіе дуоіпорїаі- 
ко\уе] (б.) 

вільха (-п): оізга (б.) 
віля (-Ї): \уі11а 
він, опа, оно, онй 
Вінер-Найштад 
вінета(-и) (уі^пеДе, стрійний напис, 

окладина) 

віольончеля (-Ї) 
віра (-и): \уіага 
вірлоокпи : о огіет оки 



— 40 — 

Вірменин (-йна -єни -єн): Огтіапіп 
вірний (пр. вага): ггеїеіпу (ф.) 
Віртемберґ 
вірувапє (-я): ууіеггепіе 
вірш (-а -і) = стих (-а): ууіегзг 
віршоване (-я): \уіегз20\уапіе 
вісь (оси): оз (ґм.); вісь метова : 

оз'ггиіи (ґм.) 
Вісбаден (-єну) 
вісім ; осмий ; вісїмнайдять ; ві¬ 

сімдесяти 
віснйй ніж = вісняк: ойпік (т.) 
віспа (-п): озра (л.) 
вість (-и -и -ий): іуієзс 
вістре (-я): озіг2е; коіес (ф.) 
вітер (-тру -трй) : \уіаіг 
вітрйло (-а): 2а§те1 
вітрівка (-и): ууіаітбтска (ф.) 
вітушнпк (-а): даі^гіак (б.) 
вітщвскнй: сдсо\Узкі 
вітдївство (-а): суісозілуо 
вітчим (-а): о^сгут 
вітчина(-и): сгісгугпа 
віха (-и): хуіесіїа 
віщун (-а -й): хуіезгсгЬіагг ; ві¬ 
щунка ; віщуньство 

віядукт (-у -и) (мостова дорога, вибу¬ 
дована через долину) 

віяти (-ію): \уіас 
віяти збіже (г.) 
віячка, лопата до віяня збіжа : 

згиїїа (іо сгузгсгепіа гЬо£а (г.) 
відати ся (-даю ся): ^асіас зі§ 
в'їзд (-у -и): \у)'а2(і, 2а^а2(і 
вї'хати (вїду -деш -їдь): ту]'есЬас 
вказівка (-и), вказувати (-зую): 

тузкаголука, -уууас (пґ.) 
вказуючий : уузкагіщсу 
вкіі^дй : \укоііси (рггузї.) 
вколо або наоколо=навкруги, 

довкола : тскоїо 
вкоротцї:хукгоісе 
вкрити (-йю): окгус 
вкупі: гагет 
вдасть (-и), влада (-и): \УІасІ2а 

ВЛІЗТИ (ВЛІЗУ -ЗЄШ -ВЛІЗЬ) : \УІЄ2Є 
влучник(-а): \УЇз,Є2пік (ф.) 
вмить, мйттю : уу окат^піепіи 
внаслідок, наслідком : \узкиіек 
внесене (-я): \упіозек ; гл. також 

заключене; вносйти і заключа- 
ти (лґ.) 

ВНЇВ0Щ0 : ЛУП1УУЄС2 
веїшеий (-ЇЙ) : 2Є\УП§ІГ2Пу 
внутрі (також : внутр) : \уєуупдіг2, 

в середині 
внутрішеий (-ЇЙ) : УУЄ\УП^ІГ2Пу 
вовк (-а -й): \УІ1к (з.) 
вовкйня (-Ї) : їиЬіп (лібппн -у) (б.) 
бовеяк (-а) : ЬотЬакз (б.) 
вовняний : \уеїпіапу 
вовчок (вовчка, вовчкй) : \уоїек ; 

вовчок жйтний : \Уоїек гЬо£о- 
луієс (з.) 

вогкий : \УІІ£оіпу ; вогкійший 
вода (водй, води): шкіа; води со¬ 

лодкі : ууосіу зїосікіе ; води со¬ 
лоні : ууосіу зїопе ; води стоячі: 
\у. зіозасе; води текучі, бігучі 
або пливучі: ууосіу ріупассе; вода 
тверда : \у. і\уагс!а; вода мягка : 
лу. ті§кка (м.) 

вода прибуває : хуосіа хугЬіега 
водень (-дня): \уосі6г (х.) 
ВОДЙТИ (ВОДЖУ -ДИШ -ДЙ) : \У0СІ2ІС 
воднекйсень (-сня) :\УО(іогоиеп (х.) 
воднокис : ХУОСІОГОІІепек; воднокис 

желїзовий або лїмон'іт : луосіого- 
ііепек йеіага; воднокис вапо- 
вйй : \уосІогоі1епек \уарпіолуу 
(«о 

воднокрове : воднокровість (л.) 
водоголове (-я) : \УОСІО£ІО\УІЄ (л.) 
водокбмонь або гіпопотам : Ьіро- 

роїапт (з.) 
водомороз (~а) або морозюк.(-а) 

гітогосіек (з.) 
водопад (-у) : тсосіозрасі 
водопійло (-а): роізко.. 
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водопровід (-оду) : \УОСІосіа£ (ф.) 
водотрйск : туосіоігузк (ф.); трй- 

снавець(-вця) (м.) 

водохресте (-я): роз\УІ§сепіе туосіу 
воєвода (-и); воєвідство (-а); воє- 

відский ; воевбжа (-і): £опа \уо- 
^елуосіу 

вожд (-а -и): луосіг 
возйти (вожу -зпш -зй): тсогіс 
Вознесене Господпе: \УпіеЬо\УЗІа- 
ріепіе Рагізкіе 

возний (-ого) : \УО/пу 
воколо або вбкіл :луокоіо 
воле, воле, ґуша : \уо1 (л.) 
Волинь (-пни); вблиньскпй 
воліти (-лїю -їеш -їй): \УОІЄС 
волїчка (-и -й): хуіосгка 
володар (-ря -рі): луїосіагг 
Володьо (-я): \У1асІ2Іо 
Володпмйр (-а): АУІосІгітіегг 
Володнмйрия: Ьосіотегуа 
Володислав (-а): \УІасіузІалу 
володїтель (-теля -ї) : \уїасІса 
володїтельна (-и) : луїайсгупі 
волока (-и): \УІока 
волокйта (-и) : \у1ос2§§-а; волокйт- 

ство (-а) : \уІос2§£03ілуо 
волокнйна (-в): туїокпік (с.) 
волокнйстий : \уІокпізЬу (м.) 
волокно (-а -окна) т \УЇокпо 
вольонтер (-ера), доброволець 

(-льця) 
волос (-а -в) : луіоз (з. б.) 
волоснйк (-а): \УІозпік (б.) 
волоснйця : пасгупіе луїозолуаіе 

(судйна волосовата); уклад во- 
лоснйць або уклад волоснйчий : 
икїаб пасгуїі. \у1озолуаіусЬ (с.) 

волосність (-ости) : \УІозко\уаіойс; 
волоснйй: \УІозко\уаіу (ф.) 

волосянйця.(-ї): \УІозіепіса 
волоть (волот'в): \УІесЬа; в. розбрі- 

^ла : хуіесЬа гогріеггеЬІа; в. одно¬ 
стороння : \у. з’есіпозігоппа (б.) 

| волосйнок(-нка): луіозієіі, ІгусЬі- 
па (з.) 

волоцюга (-и): \УІос2££а 
волочй -ктй (волочу -чеш -чи, во¬ 

лік -лїкла -лїкло): \у1єс 
волочйти (волочу -чині -чй): туіо- 

сгус 
Волощина (-в): \УоІоз2С2у2па 
Вольтер (-ера): \Уо1іег 
вольтижер (-ера), фр.: вітроскок(-а) 
воля (-Ї) 
возптуватн (-тую) : \УотіІо\уас 
воркатн (-аю): \уагс2ес 
Вормация (-иї) 
воробець (-бця, -бцї): \угоЬе1 (з.) 
ворог (-а -й): \уго£ 
ворожба (-й -ожбп) : \Уго£Ьа 
ворожка (-и -й): \уго£ка 
ворон (-а -и) : кгик (з.); ворона {-и 

-и) : \Угопа (з.) 
ворота (воріт): лугоіа 
ворохобник (-а -и) : туісітггусіеі 
вороніня (-Ї) : 2£Іе1к 
воскрес (-у) : гбга з'егусітогізка (б.) 
Воскресене (-я): 2тагІ\уусЬ\УЗІа- 

піе 
воскресйти (-крешу -ейш -сй) 
вотум (піеосіт.): голос; обіт ; ч. м і 

вога (-ів) 

ВОХКІСТЬ (-ОСТИ) ; \УІІ£ОІПОЗс, \УІ1- 
§ос (ф.) 

вперед: \ургг6(і 
вперше : ро ріепузгу гаг 
вплав : \ур!а\у 
вплив (-у): \ур!у\у 
вповні: \у реіпі • 
впоперек : \урорггек 
впорожні': ргб£по, Ьег Іабипки 
вправа (-и) : с\уісгепіе 
вправдї: \урга\усІ2Іе 
вправний: Ьіе^іу 
впрйсненпй або впрйслий: \ургу- 

зпі§1у (м.) 
впрочім : ггезгі^ 



вражіне або вражене (п.) 
всадень (-дня): засігопка (б.) 
всего-навсего : хузгузікіе^о гагет 
вселенна (всесьвіт): хУВгесЬзхуіаІ 
всїд : \узіасі (ґн.) 
в случаю : ху гагіе 
вспир : \узріегапіе гашасЬет (ґп.) 
вспять : \узієс2 

вст&вка (-и -й): \уз1а\уіепіе зато- 
£Іозкі (гр.) 

вставлене резене : геїапіе \уігасо- 
пе (гр.) 

встечй ся (-вчу ся) або сказйти ся : 
\узсієс зі§; встїкати ся 

встромйти (встромлю -мпш -мй): 
теїкпас 

встрястй (-рясу -сені -сй) : хузігга- 
зпцс; встрясати (-аю) 

вступ (-у) = введене (пґ.) 
всякане (-я): сіуїигуа (ф.) 
всякий : \У32е1акі 
втім : луіепт 

Габсбурґ; габсбурский 
Гавриїл (-а) : ОаЬгуеІ 
гагара (-и): пиг, також : прбнур 

(-а) (з.) 

Гаґа (-и): На^а (Наа^) 
гад (-а): £ас1 (з.) 
гадннець (-нцю) або серпентйн : 

зегрепіуп (м.) 

газард (-у -и), фр. (припадок, небез¬ 
пека, відвага) 

гай (-аю -аї): 
гайворон (-а): дахугоп (з.) 
гайдук (-а -й) 
Гайне (-ого): Неіпе 
галапас (-а): разо£уі; галапаснпй: 

разойуіпу; комаха галапасна: 
охуасі разойуіпу; гриб гала- 
пасиий : £ггуЬ разойуіпу; га- 

вторйчний : \уібгпу. сІги£ог2§с1пу 
(Ф) 

втерти (втру -треш -три): иіггес 
вудженйна (-и) : їУ^сігопка 
вудка (-и -й): \у§сІка 
вуж (-а -і): \уа£ (з.) 
вузкйй : \уагкі; вузший ; вузко; 

вузше; вузкість (-ости) 
вузииа (-Й -йнп) : ху§гіпа, сіезпіпа 
вуй (-уя -уї); вуйко (-а -й); лущ; 

вуйна (-ни): туепка 
вуйцьо (-ця) : тдсіо 
Вук Караджич 
вус (-а -п) : \УЦЗ 
вчасний : лусгезпу ; вчасно 
вчера : хусгогаі; вчерапіниії (-їй) 
вчислймой : роїісгаїпу 
ВШПр : ХУ82ЄГ2 (ґн.) 
вюн(-а): різкогг (з.) 
вяз (-у): \уіц2 (б.) 
вязнйця : \уі§2Ієпіє 
вязнути (вязну -еш -й) : \уі§гпас 
вянути (вяну): \уі§(1пас 

лапасувати : разоіуіохуас, рго- 
луасігіс ±усіе разойуіпе (з. б.) 

галас (-у -и) 
Галеб: Аіерро, НаїеЬ 
гадина очна : ^аіка осгпа; твер- 

дйця (-Ї): і\уагс!6\ука; роговат- 
ка прозора : го§ч)\ука рггейго- 
сгузіа; судйнниця : пас2упіо\у- 
ка; чорнівка(-и) або коврйпа 
чорна : такаі сгагпу ; зрінйця 
(-Ї) або здрячка (-и) : йгепіса ; 
дугівка (-п) або радужка (-и): 1$- 
сгохука; тільце ряскове або мяз 
рясковйй : сіаїко гг$зко\УЄ; сїт- 
чанка (-и): зіаікохука; нерв зір- 
нйй : пєпу \У2Гоко\уу ; верства 
паличок і чопиків : \уагзі\уа 1а- 
зесгек і сгоркоду; тїч воднй- 
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ста : сіесг хуосіпізіа; сочка кри- 
стальна: зосге\ука кгузгіаїохуа; 
тіло склисте : сіаїо згкіізіе; 
скловатка : Ьїопа згкіізіа (с.) 

галпцкий : даіісуізкі, Ьаііскі 
галич (-и): кахукі 
Галич (-а): Наїісг 
Галичанин (-ніша -анп -ап) 
Галичина: Оаіісуа 
галіввйця (-Ї) :^а1аєо\ука; галівка: 

даіаз ; чорнило галівкове : аіга- 
тепі ^аіазохуу (з.) 

Галле, в Галлї: Наїїе 
галузь (-п): даіаі (ґм.); галузка 
галун (-у): аїип (и.) 
Гальштад, гальштадскин 
галюцинация (-иї): ошаиа. змнслове 

уроєнє, привид 
гамак (-а -Й) (полотно або сітка в виді 

лодки, привйзувані на якійсь впсо- 

кости, до лежаня в нпх) 

гамбурский 
гамір (-ору): тгазк 
гамуледь (-ульдя -ульдї) 
ганьба (-и): ЬаііЬа 
ганиж (-у): апу£ (б ) 
Ганнїбаль (-ля) 
гарас (-асу) (рід тканини) 

гарбар (-аря -арі): дагЬагг 
гарбарня (-Ї -ї): ^агЬагпіа 
гарбуз (-а -й): агЬиг, Ьапіа (б.) 
гарнця, шкарлятйиа : ріопіса, 

згкагіаіупа (л.) 

гармонійний : Гагтопісгпу (мз.) 
гармонія (-її) (мз.) 
Гарпії (-іи) 
Гасдрубаль (-я) 
гасло (-а) 
гачок (-чка -й): Ьасгек (к.) 
гвіздь (гвоздя, гвбздї), гвіздє (-я) 

гвоздйчник (-а): сіггехуо ^огсігі- 
ко\Уе (б.) 

Геба (-н): НеЬе 

гебап (-у -й) 
Геґель (-я) % 
геґемопїя (-її): верховодство 
Гедялїя : Недуаііа (^огу) 
Гезиод (-а) 
гей, гей-аби : їїед 
гексаметер (-тра -три): рід стиха 
гектар (-а -и) 
гектолїтер (-тра -три) 
гель : Ьеі (х.) 
Гелбаа (-и) (у Гомера) 

Гелікон (-а) 
Гелїоі'абаль (-ля) 
Гелій (-їя): Неііоз 
Геллєн (-а); геллбиьский; геллє- 

ні'зм (-у) 

Геллеспбнт (-у); геллєспбнтскиіі 
Гелляда (-п) 
Гельбт(-а -н) : Неіоіа 
Генрик (-а) 
Гераклбя (-&') 
Гепаклїд (-а -и): Негакіісіа 
герб (-у -и) 
герметйчний : щільно пристаючий 
герой (-оя -6ї) : ЬоЬаіег; героі'ия 

(-ні); геройскии; героїш(-у) 

герц (-рцю -рцї) (спілка поодиноких 
воївнпків перед загальною битвою Д 
гердюватн (-дюю) , 

Герцоґовйпа 
гетьман (-а -анп) 
Гетьманщина 
геда (-и) (циркове представлене, скоїш, 

сьмішна сцена) 

гйбель (-бля -блї); гиблювати 
гйдра (-и): Ьусіга 
гйкавий, гйкаведь (-вця): іакаїа, 

ІФцЧсу ві§ (л.) 

гйкапє (-я): ^капіе (л.) 
гйкати ся : ^кас зі§ (л.) 

гимн (-у -п): славословна пісня 
гйдель(-цля -длї) 
Гібрйди 
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гіґіена (-в): Ьу^іепа (л.) . 
Гіґо (-а або невідм.: Віктора Гіґо): 
Ні1£0 

гідравліка : Ьусігаиііка; гідроста¬ 
тика : Ьусігозіаіука (ф.) 

гідравлічний : виконуючий або ви¬ 
конаний ТЙСНЄН6М води 

гідрографія (-ії): наука, що занимйє 
ся описом вод: озер, рік ітд. 

гідропатия (-иї): лічене зимною во¬ 
дою 

гідротерапія : Ьусігоіегаріа (прпмі- 
ненє води до лїченя слабостий) (л.) 

гійна (-и): Ьуепа (з.) 
гієроґліфп (-ів): староегйпетске 

образове письмо 
гільтай (-я -І): Ьиііад 
Гімаляї (-їв) 
Гіменей (-ея) : Нутеп 
гін (гона) : р§с1, ргасі (пр. дуосіу) 

(б. ф.) 

Гіндустан 
гіпаляґе : переміна завйсимости 

виразів (гр.) 

гіперболя : ЬірегЬоІа; гіперболіч¬ 
ний ; гіпербольоі'д : ЬірегЬоІоісІа 
(ґм.) 

гіперболя (-Ї): пересада (гр.) 
гіперпродукция (-иї): надмірне ви¬ 

роблюване чого 
гіпноза : штучно викликаний сон (л.) 
гіпнотизм (-у): наука о снї штучно 

викликанім 
гіподром (-у -и): місце перегонів 

для коний 
гіпокрйт (-а -и) : лицемір 
гіпотеза (-и): догад (-у) 
гіпотека (-в) (г.) 
гіпохондрия (-иї): задума, у роєне 

хороби 
Гіппій (-ія): Бірріазг 
тіркйії : £0гякі 

гість (гостя, гості, гостий, гістьмй) 

гістерия, гістерйчний напад : сла¬ 
бість нервова, обявляюча ся 
надмірною побудлйвостию нер¬ 
вів (л) 

гістерон протерон : уміщене на пер¬ 
шім місци вйразу, котрий льо- 
ґічно повйнен стояти доперва 
на другім місци (гр.) 

гіякінт (-а): Ьуасупі (б.) 
гладити (-ладжу -диш -гладь): §1а- 

<І2ІС 

гладкий : £ЇасШ; гладший 
глеза(-и): ^газіса (с.) 
глибина (-Й): £І§Ьігпа 
ГЛИП (-у) : ^ІІП (аіитіпіит) (х.) 

глина (-и): £Ііпа ; глйнка (-и) : §-1іп- 
ка: гл. фолюшна : £Ііпка їоіаг- 
зка; гл. огпетревала або печів- 
ка : £Ііпка о^піоіпуаїа; глйнка 
гончарска або здінївка : §1. £агп- 
сагзка сгуїі гсішїзка (м.) 

глйнник (-а): »1іпо\уіес (х.) 
глиста (-й, глйсти): ^Іізіа (з.) 
глйстник (-а): зїосіко^бгг (б.) 
глитати £-аю): роїукас 
глїнь (глінп): £Іоп сгуїі тхіогозі 

(б.) 

глот (-а): ^агсіїо, роїук (з.); кга- 
іег дуиікапи (м.) 

глота (-Й): г^іеік 
глубокий або глибокий : £Ї§Ьокі; 

глубший або глйбший 
глубокість (або глубина): £І§Ьо- 

козс (ґм.) 

глум (-у); глумйти ся (глумлю ся 
-миш ся -мй ся) 

глядіти (гляджу -дйш -дй): ра- 
ІГ2ЄС 

гнати (жену -єні -й): §пас, р^сігіс 
гийдник (-а): &гік (з.) 
гнобити (-блю -бпш -бй): ^п^Ьіс 



гноїти (гною -оїш): §поіс 
гнути (гну, гнеш, гни, гнув): £Іцс 
гнучкість (-остп): ^іеікозс (ф.) 
говорити (-вбрю -ориш -й): тб\уіс; 

говір (-ору): £\уага 
Гогенцбллєуш 
година (-и): ^осігіпа; годинка 
годинник (-а -н): ге^аг; годинни¬ 

кар (-аря -рі): ге^агтізігг 
годувати (-ую); годЇ8ля (-Ї -ї) 
гожий 
Гозий (-ия): Ногуизг 
гойдак(-а): ігарег, огсгук (ЗсЬує- 

Ьегеск) (ҐП.) 

гойдати (-аю): Ііизіас 
ГОЙНИЙ 
гоїти (гою, гоїш, гоять): доіс 
голіруч : 2 ргб&петі г^каті 
голоблі, оголоблї: ІіоІоЬІе (г.) 
головами, голово): £Іо\уа; ргегез 
головний (-а-е) (числівник, речене): 

£Іб\Упу -а -е (ІісгеЬпік, гбапіе) 

(гр-) 
головбнька (-п): д!б\\тка 
голод (-у): £ЇбсІ 
гололедпця (-Ї) : ецЯоІебй 
голос (-у -й): £Іоз (ф.) 
голосний : £Іозпу ; голосно 
голуб (-а): £ОЇцЬ (з ) 
Гольштин (-а) 
голяк (-а -п): Ііоїузг 
Голяндия (-иї); голяндский 
Голяндцї: Но1епбг2у 
гомеопатия : спосіб лїченя дуже " 

розводненими ліками (л.) 

Гомер (-а); Гомеровий ; гомерич¬ 
ний; гомерівский 

Гомерова Ілїяда 
гомін (-ону): об^іоз, есію 
гонйвітер (-тра): р^бгішаіг 
гонорар (-я): Ьопогагуиш (винаго¬ 

рода за умову працю) 

гончар (-аря -арі); гончарский 

гора (-и, гори): §бга 
горальня (-ні -нї) : §’огге1піа 
Гораций (-ия): Ногасу 
гордий : Ь аг сі у 
ГОре (-Я) : ПІЄ32С2§ЗСІЄ 

гори ландові: §6гу. Іапсис1іо\УЄ' 

. ^ 
гори масові: ^бгу тазолуе (м.) 
горизонт (або овид) (ґ.) 
горівка (-п -п) : \убсіка 
горіти (-рю -рйш -рй): £Огес 
горішний (-їй): £бгпу (к.) 
Горлиці: Оогіісе 
горлиця (-Ї): 1игка\ука (з.) 
горло (-а -а): дагсііо 
горлоріз (-а): гЬбд 
горнедь (горця, горді): ^агпек 
горностай (-я) ^гопозЦі (з.) 

город (-а. -и): £гбб ; город (-у -й): 
о§тбсі 

городище (-а) -• 
городник, рискаль : губеї (складає ся 

з держака — рискалцска: г§ко,}§Зсі = 
зіуіізка і з желїзної лопати з лійкою, в 
котру входить держак) (г.) 

городнйчий (-ого): Ьогобпісгу 
Городно (-а): бгобпо; городнень- 

скии 
горожапйн (-йна -аеи): оЬу\уаіе1; 

горожаньский 
гороскоп (-а -и) (астрольоґічна фіґу 

ра; віщуньскпй знак; вороженє із 
зьвізд) 

горох (-у): §тос1і (6.) 
горохівнйк (-а): акасуа іаїзгулуа 

(«о 
горохулька (-и): £гос1іб\ука (з.) 
горрендум 
гортань, гортанка : кгіап (л.) 
гортанний : ^агбїохуу (гр.) 
Гортенсий(-пя): Ногіепзуизг 
горячий; горячо, горячійше 
Господь (-а -у -а -и -ом -Ї) 
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господар (-я -арі); господарство ; 
господиня (-Ї); господарити 
(-рю) 

гостедь (гістця) : ^озсіес (гііешпа- 
Іізтиз) (я.) 

гостинець (-ЙНЦЯ -йнцї): £05СІПІЄС 
гостиниця (-Ї): оЬегга 
готель (-10 -ї) 
Готтентоти 
грабки, коса а грабками : коза 

2 §таЬкаті (г.) 

граблі : £ТаЬІЄ (складові части: граб- 

лиско—грабельно=держівно: г§ко]езс; 

валок: озаба; в осаді зубці: гаЬкі) (г.) 
Градчани (в Празі, пе : Градчин) 
гранка: нартпя (ґн.) 
граматика (-п) : дгатаіука 
дрань (-и): гаггєлуіе 
грана (-н) : кга\у§сІ2; грани підста- 

вові : кга\у^сІ2Іе росізіа\уо\Уе; 
грани вершкові: кг. луіеггсіїоі- 
ко\уе (м.) (ґм ) 

грапйця (-і): ріиспіса, „тесії і- . 
з1апсІ2кі“ (б.) . > 

грапостови (граняк): дгапіазіозїир 
(ґм.) 

граняк (-а): одапіазіозїир ; граняк 
квадратний.: £і\ к\уасігаіо\уу; 
гр. нросторомбппй : ргозіо- 
готЬо\уу; гр. шестибічний : £га- 
піазіозіир згезсіоЬосгпу (м.) 

гребенятка (-и) : ргге^ггеЬка (з.) 
гребінь (-беня -беиї): §г2еЬіеп 
гребінчик (-а): ^ггеЬук 
гребля (-І): £гоЬ1а 
гребсти (гребу -еш -й): £ггеЬі§ 
грека (-п): ^гесгугпа 
греміти (гремлю -мйш -мй) 
Греция (-иї): Сггесуа; грецкпй 
гречка (-и): іаіагка (б. г.) 
гриб (-а -й): £Г2уЬ ; гриб щйрий 

або іцнрак (-а): Ього\уік (б.) 
грйбша (-і): ^ггуЬпіа (б.) 

гривнак (-а) : £ОІ^Ь ^ггуїуасг (з.) 
ГрИГОрИЙ (-ИЯ) : 6ґ2Є£0Г2 
гризь, гриза : сильне розвільпеле 

(л.) 
гризти (гризу -еш -й) : £гуйс 
гризу і (-а -й): §тугоп (з.) 
гріб (гробу -бй) : §гбЬ 
грізьба (-й, грізьби) : §тогЬа 
грім (грому) : £Г2Ш0І (ф.) 
гріш (-оша -оші -ошпй) : ріепцсіг 
гробар (-аря -арі) : §гаЬаг2 
громадскпй : §тіппу 
громозвід (зводу) : §готосЬгоп (ф.) 
грубий і ^ггіЬу; грубший 
грубість (-ости): §тиЬозс (ґм.) 
грубіти (-бію): §тиЬіес 
грубоскірник (-а): дгиЬозкоггес 

(з.) . 
грудь (-и): ріегз 
Грудень (-ДНЯ) : £ГШІ2ІЄП 
грузкйй : ^гг^гкі 
грузлавка (-п): §ги21іса(іиЬегси1озі5) 

(л.) 
грузнути (грузну) : £Г2§2пз.с 
грузовина (-и) : §т2£2а\УІзко 
груша (-і -і); грушка (-и -й): £Ш52- 

ка, ]аЬ1С2ак ^гизгу; грушннк 
(-а): луіпо §тазгко\Уе (б.) 

грядка (-И -и): ^гг^сіка 
губата (ростйпа): луаг§-олуа (гозіі- 
па), гозііпа сітіїізсіеппа о ко- 
гопіе \уаг^о\уе] (б.) 

губійка (-и): пайесгпік, »^Ька 
зіосіколуойпа, також : надошник 
(-а) і бадяга(-и) (з.) 

губка (губки, губкй) £%Ька (з. к.) 
губка (-и): ІіиЬка; чирівка (-и) : 

2а§іе\у (б.) ■ 
губний : іуаг^отуу (гр.) 
губовать (-и) : дггуЬіапка (з.) 
губчак(-а-й): £%Ьсгак (з.) 
гудїнє (гудіти): Ьггтіес (ф.) 
гузівка(-и): козс о^ополуа (с.) 
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Гуґеіібти (-ів) : Ни»епосі 
Гуґо (-она) : Нидо (-опа) 
гук (-у -н); гучати(-чу -йш -й) 
гульба : сшсгепіа сіохуоіпє ро 

^ітпазіусе. оЬохуіагкохуе^ 
(Виттеї) (ґн.) 

гуляти (-яю) 
гуманізм (-у): літературний напрям 

опертий па літературі старіш¬ 
ий х Греків і Римлян; гуманіст 
(-а -и); гуманітарний 

гумор (-у): вдача, настрій духа ; 
жартовлйвість 

Гунїядий : Нипуасіу 
Гупни (-ів) 
гонор (-у): честь (-и); гонорний ; 

гоноровитий; гоноровий 

гурмою : Ішгтет 
гурт (-у -и); гуртом : ЬшГет 
гуртівне (-ого): гусгаїі, Раи- 

зсіїаіе 
гусь (-си -сп): £§з 
гусар або гузар (-а): Ьигаг 
Гусит (-а -и): Низуіа 
гусїй (-я -е): £§зі -іа -іе 
гусль (-ли -ли): £§31; гусляр (-яря) 
гу.сляпка (-п): еіп^екосМе £Єгоп- 

пепе Міїсіт (г.) 
густйй : £§зіу; густїйший 
густота (-Й) : £§зіоЗс (ф.) 
гута (-и) 
Гуцул (-а -улп) 
гуцульский 
гуща (-і): ^азгсг 

ґажа (-і): плата 
ґаз (-у -и) : £Я2 

ґаза (-и): прозора тканина 
ґазда (-й; ґазди): £озросіаг2 

ґазета (-п): часописи (-и), часо- 
ПИС (-у) 

ґазетяр (-яря -ярї) 
ґазбн(-а -и): травнйк 
Гай (-ая): Стара 
ґальванїзм (прикм. ґальвані'чний): 

§'а1\уапІ2т (ф.) 

Ґалерпя (-ні) (ганок в віідї коритаря; 
дім служачий до уміщена статуй, 

образів; найвиеший поверх в театрах) 

Галлія (-її); Ґаллїицї-їв; ґаллїй- 
скип ; ґаллїцйзм : зворот або 
вислів властйвии Французам 

Ганґес (-а) 
ґанок (-нку): рундук 
ґарбовипа (-и): £агЬпік (б.) 
Гарибальді (-ого) 
Гаронна 
Гаштайн -> 

Гвадальківір 
Ґвадияна 
ґвардия (-иї): прибічна сторожа; 

горожаньске війско 
Гвінея 
Ґданьск (-а) 
ґеґати (-аю): £§£ас 
ґедз (ґедза): £Іег Ьус11§су (з.) 
Ґедпмйа (-а) 
ґенеальоґія (-ії): родовід (-оду) 
ґенеза (-и): походженє, утворене, 

розвиток 
ґенерал (-а) і єнерал (-а) 
ґенерация (-иї): рід, поколїнє 
Ґенїй (-ЇЯ -її) (дух-хоронйтель; над¬ 

звичайна твірча здібність) 

Ґеновефа (-и) 
Ґенуа(-п), в Генуї; під Ґенуою ; 

ґенуепьский 
ґеоґрафія (-ії): землепйсь (-и) і зе- 

млепйс (-у) 

ґеодезия (-иї): вйсше мірнйцтво ; 9 
наука о способах роблена май 
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з’еоїд : ^еоісіа (ф.; 
ґеольоґія (-ії): наука про творене 

землі'; історпя розвитку землі' 
їеометрия метова : ^еошеігуа гги- 

Іоуга ; ґеометрия начеркова : £е- 
отеігуа \уукгезІпа (ґн.) 

Гебрґікп (Георґік) (гр.) 
іервазий (-ия): Оепуагу 
ґерманїзм (-у): слово нїмецкого по- 

ходженя 
Ґерманїк (-а): бегтапікиз 
ГЄСТ (-у -п) (рух тіла, увидатшоючпй 

мисли і чуветва) 

Іете (-ого): ОоеІЬе 
ґзнмс (-у -її) 
ґімназия (-иї): ^ітпагуит ; ґімна- 

зпяльний і ґімназйпний 
ґіпс (-у) або сїрчан вапу з во¬ 

дою : $ірз сгуІі зіагкап луарпіо- 
\уу 2 туосіц ; скло пречистої Ді¬ 
ви Мариї: ^ірз 1оао\уаіу ; аля- 
вастер (-у): аІаЬазіег; ґіпс во¬ 
локнистий : £Ірз \УІбкпізіу (м.) 

ґлядпятор (-а -ори): борець (-рця), 
бобць, перебіець 

ґлїцерйна : ^Исегупа (х.) 
ґльоб (-а): ^ІоЬиз 
ґляґ, ґлеґ, кляґ, підпустник: кіад, 

росіризгсгка (г.) 
ґляґати, ґляжити, ззґляґатн моло¬ 

ко гкіа^ас, гак1а§-ас тіеко , 
росіризсіс росіризгсгка, (г.) 

ґнайс (-у): ^паз'з (т.) 
Ґнеи (-ея): Сгпераз, Опаеііз 
Ґнбзно 
ґонта (-п): о-опі 
ґорґона (-п) 
Ґорйцпя (-иї) 
ґотйцкий (стиль) 
ґотур (-а): °4изгес; ґбтка (-и): §Іи- 

згуса (з.) 
Ґощйньский (-ого) 
Ґравбінден 
1‘ракх (-а): 0таеЬиз: 
ґранат (-а): дгапаї; вепринник (-а) 

або ґросуляр: а§тезіпік сгуїі 
§тоззиІаг (і.) 

і‘раф (-а -а): ЬгаЬіа; Ґрафский ; 
ґрафйая ; ґрафянка 

графіка (-и): штука пйсаня ; шт. 
рнсбваия 

Графство : ІігаЬзЬуо 
Ґренляндия 
Премія (-ії): дгетіит (нїдро,середина, 

збір) 
Ґрінїч : ОгеетуісЬ. 
ґрунт (-у -й) 
Ґрупа (-її -її) (гурт, громада, збірка, 

купа) 
ґудз (-а -и) : \у§геї 
ґуст (-у -и): смак, вкус 

давати (даю -6ш, давай); дати (дам, 
дасй або дані, дасть, дай) 

давномпнувший (час): гарггезгіу 
(сгаз) (гр.) 

давун (-а): сіизісіеі Ьоа (з ) 
дактйль (-ля -лї) [стопа вірша або 

овоч] (гр.) 
далекозорість (прикм. далекозо¬ 

рий) : сіа1еко\УІ(І2І\Уо (ф.)ч; Ьу- 
регтеігоріа (я.) 

Дальаация (-иї) 
Дамаск : Батазгек 
Данаїда (-и -и -їд) 
Данїчяч (-а) 
Данія (-її); даньскпй 
Дайте (-ого) 
Данцї: Бипсгусу 
Дарий (-ия) : Багуизг 
Дарміитад (-у) 
дарувати (-рую); дароване 
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дасть Біг: пїета 
Датис (-а): Баіуз 
Дафве (-и) 
дахтйльник(-а): раїта <Закіу1о\уа 

(пттк дахтильник) (б.) . 
два і дві; двох, двом, двома на 

всї три роди 
дві, три, чотири тисячі; дві, три, 

чотири склянки ; але нять, шість, 
сім, сто тисяч; иять, шість, сім, 
сто склянок 

два рази, двічи, двакрат : сі\уакгос 
дванайцятистїнник пятикутний : 

бшіпазіоЗсіап рі^сіока.іпу (м.) 
' дванайцятистїнник ромбний : сіті- 

пазіозсіап готЬо\уу (м.) 
двері (-йй): с!г2\уі 
двигар (-я -і): сІ2\УІ£ас2 (ґм.) 
двигар (-я): ріег\У82у кгд.£ згуї'пу, 

(І2\уі^ас2, аііаз ; зворотник (-а): 
сіги^і кг^§- згу^у, оЬгоіпік; 
вйрісток зубоватий :*2§Ьіес (с.) 

двигнути (двигну-єні -й): сігчуі^гщс 
двйженє (-я) : рух 
Двйна 
двійка (-и -й): с!\у6]ка, с1\уи52еге£ 

(Веіііеп) (ґн.) 
двійнйй : ро(і\Уо]пу (ф.); двійне 

число: сіиаііз (гр.) 
двійня (-иї): \узр61пісу (Коїіе) (ґи.) 
двісті, двохсот : (і\уіезсіе іісі 
двічи : <і\уакгос 
двоголовий : сі\уи£Іо\уу ; мяз дво- 

три- чотироголовий : ті^зіеіі 
(і\уи- іггу- сгіего^їоусу (с.) 

дводневий : сі\уисІпіо\уу 
двоє людйн; двоїх людйй; двоїм 

людям; двоїми людьмй, в двоїх 
людях; або: двоє не відміняє 
ся 

двозвук (-а -н): сІ\уисІ2\уі§к 
двозначний :.сі\уи2пас2пу 
двоїти (двою -оїш, двій): сКуоіс 

двократний : сітікгоіпу 
дволїтний : сіхуиіеіпі 
двоножний : сі\уипо2пу 
двопенні (цьвіти) :,(і\уиріеппе 

(кууіаіу) (б); двопенні дієслова : 
й\уиІешаіо\уе сгазоуупікі (гр.) 

двопрозябцева (ростйна): <1\уи1і- 
зсіеппа (гойїіпа) (б.) 

двосйльні (пиляки): (і\уизі1пе 
(рг^сікі) (б.) 

двосотний : сішдзеіпу 
ДВОТЙСЯЧНИЙ : (І\УИІузІ^С2Пу 
двоточка (-и -й): (і\уикгорек (гр ) 
двочлен (-а): сіхуитіап (а.) 
Дебрецин 
девіза (-и): гасло, клич 
девятьдесять (-ятй або -ятьбх) 
девятнайцять (-ятй або -тьох) 
Дедаль (-ля) 
деж : ^сігіей 
дезертйр (-а -и): біглець (бігця) 
Дезидерий (-ия): Бегусіегуизг 
дезидерат (-у -и): жадане 
дезинфекция (-иї): відражуванє : 

оДга^апіе (л.) .• ■/ 
дезолювати (-юю): лишйти самим ; 

покйнути, спустошити 
деінде : £<І2Іе ігкігіед • 
деклїнация(-иї -иї -ий): відміна 

імен (гр.). 
деклямация(-иї): виголошуване 

з ґестами і з модуляциєю голосу 
деколи : піекіесіу 
декотрий : піекіогу 
декрет (-у -и): постанова, рішене, 

наказ . 
Дельфи (Дельф); дельфійский 
Деметер (-три): Бетеіег 
Демостее (-а): Бетозіепез 
день (дня, дні, днів): сігіеіі 
ДЄНЄДЄ : £(І2ІЄПІЄ£СІ2ІЄ 
департамент (-у -и): управний 

округ, урядовий відділ 
4* 
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депендент (-а-и): залежний від 
кого; практикант у нотаря 

депозитка -и) : поклад ; комусь 
повірена річ 

деревастка (-и): (іепсігуі (м.) 
деревіти (-ію): СІГ§ІШЄС 
деревяний : сіге\упіапу 
деревно (-а): сігешіо (б.) 
деревце (-я -евця): (іггеууко 
держава (-н): рапзі^о 
дерти (дру, дрені, дрй, дер -ла -ло) 
десь : £(І2ІЄ^ 
десер (-у): закуска, заїдки, лаоощі 
десиект (-у -а): погорда, легкова- 
женє 

деспотизм (-у): самовласть (-и) 
дефект(-у -и): хиба (-а), недостача, 

неповність 
дефіпїцпя (-пї): означене, описане; 

дефінїюю (-юеш): означую, опи¬ 
сую 

дефіцит (-у -и) : недобір (-ору) 
дефравдация (-иї): спроневірене 
дбхто (декого): кіоко1\УІек 
децйзия (-иї): рішене 
дещо : піесо 
деякий: піекіогу 
джавр (-а -й), турец.: діаиг (невір¬ 

ний; иенагометанйн) 

джума(-и), чума : (Бата (л). 
дзвівник(-а -и): сігштпік 
дзьоб (-а -и), клюв (-а); дзюбатий 
дзьобати (-аю): сЬйоЬас 
дйвдерев(-а): сІ2І§сІ2Іег2а\уа; також 

дивдар (-а) (б.) 
давіденда (-и) .-припадаюча часть 

зиску 
дивувати ся (дивую ся) 
дидактичний : научпий 
Дидйм (-а): Бісіітиз 
Дилбна (-и) 
дибта : лікарем /наказаний спосіб 
жй аеия (л.) 

диєтетика : паука о відповіднім від- 
жйвіюваню здорових і хбрих 
людйй (л.) 

диєцезия (-иї) : єпархія (провінция під 
правлїнсм єпископа) 

дйкий : сігікі; дйко, дйкше 
диктат (-агу -ати): (іукіаі (річ прока- 

зувана пишучому) 

диктувати (-ую): проказувати 
дйкция (-иї) : вимова, спосіб ви¬ 

словлювана 
дилетант (-а -и), іт.: любовник шту¬ 

ки або науки без осисвиого зна- 
іія річн 

дааіспя (-иї) (не : демісия): увіль¬ 
нене від (державної) служби 

діїмовек (-а) або одймленець (-нця) : 
СІуіППІк (§2ага\уоЬгипаіпа\уа ойтіа- 
па к\уагси кгузгіаіотседо) (м.) 

Диоґен (-а): Буо^епез 
Диоклєциян (-а) • 
Двомед (-а) 
Дибн (-а): Буоп 
Дионі'зий (-ия): Буопігуизг; Дно- 

пїз (-а): Вуопігиз 
директор (-а -ори) : рядйтель 
дирекция (-иї): напрям, зйряд, у- 

права 
дисгармонія (-її): роззвук, рбз- 

стрій, незгідність 
дисертацоя (-аї): розправа 
дисидент (-а -и): не визнаючий дер¬ 
жавної релігії 

дискурс (-у -и): розмова, розправа 
дискуспя (-иї), лат.: устне обго¬ 

ворюване справа 
дисованс (-у -и): незгідність, роз* 

звук 
днсиенса(-и): звільнене від додер- 
жуваия якогось церковного при¬ 
пису 

диспепспя (-иі): нестравність (л.) 



дисиозйция (-иї): уклад, поділ, роз- 
каз; склонніеть 

дистйнкция (-иі): розріжпюване 
дисциплінарний : дотинаючий дис¬ 

ципліни (карностп) 

дитина (-и): бгіесіпа 
дитирамб (-у -и) ; похвальна, оду- 

шевлена пісня 
дифереицня (-иї): ріжнйця 
дцфтерия : ЬІопіса (л.) 
дифтовґ (-а -и): двозвук (-а) 
дйхавиця : бусіїатуіса (азШта) (л.) 
ДИЧІТИ (дичію) : СІ2ІС2ЄС 

дишкант(~а -и): найвисшнй голос 
в співі 

диявол (-а): буаЬє! 
дияґнбза (-и): розпізнаване 
диядем (-у -и) : вінець для княгинь; 

стрій ГОЛОВИ • 

диякон (-а -бнн): духовний, о оден 
степень ийзшнй від ерея 

диял£кт(-у -и) : паріче 
дияльбґ (-а -и): розмова 
диямант (-а): буатепі (м,) 
дияметер (-тра): поперечник^ про¬ 

гін (-бну), проліт 
Дияна (-и): Буапа 
диярий (-ия -Иі) (дневник, записки) 

дігнати (дожену): бо^опіс 
дійниця, доїльниця : бо;ртіса 

(МеІк^еГазз) (г.) 

діл (долу, доли): бої 
дім (дому, доми): бот 
Діма(-аса): Битаз 
діставати (дістаю -6ш, діставай); 

дістати (дістаиу -еш, дістань) 

дївенна (-й); дївшіа (-й): бгіетуап- 
па (б.) 

дївбнка (-и -й) : сіігбзсік (з.) 
дїд (-а -й): бгіаб 
дїдйчнісгь (-ости): бгіебгісгпозс 

^егегЬип^гі (г.) 
дідів (-дова -дове): бгіабб\у 

дідуньо (-іія -ні): бгіабек 
дїеіменник(-а -и): Ьегокоіісгпік 

(гр.) 
дїєнрикметпик (-а -и) : ітіезібтуоб- 
тіеппу (гр.) 

дієприслівник (-а -и): ітіезІб\у піе- 
обтіеппу (гр.) 

дїесловпий : сгазо\упіко\уу (уегЬа- 

(ГР*) 
дієслово (-а -а) : зїотуо, сгазохупік 

(і'р-) 
діжа (-і): сІ2Іе£а 
дійсний, також : дійсний : ггесгу- 

луізіу (\уігк1ісЬ) 

ДІЙСНІСТЬ (-ости) : Г2ЄС2у\УІ8ІОЗС, 
Гакі 

дійство (-а, дійства): сгуппозс 
дїлати (-аю): бгіаїас 
дїлаючнй : бгіаїазасу 
ділене : сігіеіепіе ; дїлймок : бгіеі- 
па; дільник : бгіеіпік (а.) 

ділець (дільця): бгіаїка кіеіісіїа 
_ (о.) 

діло (-а -а): бгіеїо, сгуп 
діра (-Й, діри): бгіига 
дїрчатість (-ости): бгіигкохуаіозс, 

рогохуаіозе (ф.) 
діти (-йй): бгіесі » 
дїточий : бгіесі^су 
діяльний: сгуппу (гр.) 
діяти (дію): сгупіс 
длятого: біаіе^о 
для чого: біасге^о 
дневний (пр. порядок) : бгіеппу 

(пр роггабек) 

дневник(-а) : бгіеппік 
Дністер (-тра): Бпіезіг 
дно (-а -а -дон): бпо 
Добрбвский (-ого) 
добродій (-ЇЯ -її) 
добуток (-тка -ткн): ііосгуп (а.) 
довбати (-аю): бїиЬас 
довбач (-а -і): бгі^сіої рзігу (з.) 
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добі- (-у -й): й(и£ 
довгий : йіи^і 
довговусий : Й1и£0\уз.зу 
довгота (-Й): йїи^озс; довжінь 

(довжени): йіийпіа (ґм.) 

довезти (довезу-еш -Й, довіз -везла 
-Я0) : ЙО\УІЄ2С 

довершеність, доконалість, 
-лий : йозкопаїозс, -1у 

довершйти (-ршу -шйш -шй) 
довести (доведу -еш -й, довів -вела 

-ло) : ЙОЛУІеЙС 
довірє і гаиґапіе ; довірбчний : ро- 

иґпу 
довкола : йокоіа 
довкругй: паокоіо 
доволі: йо\уо1і, йозус 
доганвий : па^аппу 
догляд (-у): йогог ; доглядаик, 

-идя ; нагляд : пайгбг 
дьбготь(-гтю), також: деготь(-гтю) 

, і дбготь (дігтю) : йгіе^іес 
дбґма (-и) : йо^шаї утверджене, при- 

няте за правду без критики і доказів) 

додаване (-я): йойатуапіе ; додат- 
ник (-а): йойаіпік (а.) 

додатний : йойаіпі (ф.) 
Доде( -ета): Баийеі 
до дна : йо йпа 
дожа (-і) (перший урядник венецкої 

републики) 

дожджаник (-а): й£й2о\упіса (з.) 
доза (-и): кількість лїкарства, ужи¬ 

та на раз; мірка 
до завтра : сіо ^иіга 
дозволяти (-яю); дозвблювати 

(-юю) 
дозрів (-у): (іо]г2епіе (б.) 
дозрілий : йодгаїу 
дозріти (-їю); дозрівати (-ваю) 
доїзджати (-аю) :.йоіе£й£ас 
доільиик(-а): йоіасг (йег Меікег) 

(г.) 

доїти (дою -оїш -дій): йоіс 
доказ (-у) : йо\уой (пґ., ґм.) 

доки — доти (не : як довго — так 
довго) 

доки : йорокі 
докбла, доокола : йокоїа 
ДОКТОр (-а -Ори) (учитель, учений; 

лїкар) 

докторат (-у -и): гідність доктора 
документ (-у -и); грамота, доказ 

на письмі 
долівка (-и): розайгка 
долінйць : па \У2пак 
долїшний (-їй) : йоіпу (к.) 

долонйстий : сіїопіазіу ; лист 5—7 

долонйсто - латчатий : 1і£с 5—7 

йїопіазіо-кіароууу (б.) 

долоня (-Ї) : ЙІОП 
долото (-а -ота) : (ЗІоіо 
дома, в дома : ту йоти 
домйслити ся (чого) 
домівствб (-а -івства) : йоптозідуо 
Доміиїканйи (-йиа -ани -ан) 
до нині: йо йгізіад* 
доперва: йоріего 
до пізна : йо рбгпа 
доповнене (-я): йореіпіасг (гр.) 

доповняючий : игиреїпіаз’асу; Йо- 
реіпіаіасу (пґ.) 

дорадний : йогайсгу 
дорадник (-а -и): йогайса 
дбраз, доразу ; йо гаги 
до решти : йо гезгіу 
доріжка (-и -й): йго£упа 
дорога-(-и): йго^а ; дорога молоч¬ 

на (чумацка): ЙГО^а ШІЄС2Па (ф.) 

дорогйй(-а -е) ; дорожший 
дорожйти ся (-рожу ся -иш ся -й ся) 
дорожня, дорожнеча, дорогітня (-Ї) 
дбсьвід(-у), -ний : йоз\уіайсгепіе, 

-аіпу (ф. п.) 

дбсьвіта : рггей з\уіієш 
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.дбси : сіоіасі 
до сита : сіо зуіа 
досить : сіозус 
доста : сіозус 
достаточвий : сіозіаіесгпу (пґ.) 
достоту : сіокїасіпіе 
достроїти, настроїти (-ою -бїш 

-стрій): зігоіс (ф.) 
досяг (-у), досяглість (-остп): За- 

Іекозс (пр. ггиіи) (ф ) 
досягнути (досягну -еш -й) 
доти: йороіу 
дотик (-у) : сіоіук 
дочка (-й -дочки):согка 
дошка (-и -п) : сіезка ; дошка ри¬ 

сункова, пїдкладииця : га]зЬгеі, 
гузотупіса (р.) 

дощ (-у -і): (Іезгсг; дощомір, (-у): 
(ІЄ32С20тІЄГ2 (ф.) 

дощовий : скскузіу 
доярка : сіодагка (МєіЬуєіЬ) (г.) 
драгоман (-а-и): товмач на Сході’ 
дражливий, дражнити 

.драма (-и -и) : сігатаі (театральна 
штука) 

Дрезно(-а); дрезненьский 
дрени : сігепу, з^сгкі (г.) 

дреноване (-я); відводнюване х 
бг.епоу^апіе (г.) 

дрилювати (-юю) (вертіти, винимати 
КІСТКИ з овочів) 

Дрияда (-и) 

дріб (прикметник: дробовий): иІашек*, 
дріб істий : иіатек \УІайсіку; 
дріб неістий: иіашек піе\УІа- 
зсіхуу; дріб нериолйчний (наво- 

ротний) : иіагпек регуосіусгпу ; 
дріб ретязнЙЙ (ланцовйй) : иіа- 
шек іаіісисіїохуу (а.) 

дріждже (-а -а), дріжджі (-Йп) 
дрізд (дрозда): сігогсі (з.) 
дрімати (-аю): сіггетас 

дрімлйвий : (іггетііхуу 
дрімлюх (-а -й): когосіо] (з.) 
дрімля (-Ї): сіпші 1а 
дріт (-о гу -оти): сіті; днотя ини 

(ФО 
дробйна, молекул : ЗгоЬіпа (ф.) 
дрова (дров): с1г\уа 
дровітня (-Ї -ітиї) : сігетйпіа 
дрогане (-я) : сігдапіе; дрогане по¬ 

довжнє : сігегате росіїийпе ; дро- 
гане поперечне: сіг^апіе ро- 
рггесгпе; дрогане устайне: сіг^а- 
піе 2апіка]асе (ф.) 

дрожатп (-ожу -йш -й -ав): сіггес 
дрохва (-и): (ігор (з.) 
друг (-а -и): бгиЬ. 

дружба'(-и): сІги^Ьа; дружба (-Й)-: 
рггузагіі 

дружина (-п): такопек 1. таійоп- 
ка; дружина (-Й): огзгак, іотса- 
ггузіхуо 

дружка (-п -п): скидка 
Друз (-а): Бгигиз' 
друзяка (-и): сіоЬгу рггу^асіеі 
Друїд (-а -и) 
друк (-а): йгад (ф.) 
друкйр (-аря -арі) 
друкарня (-Ї -І): печатня (-Ї) 
дуб (дуба): Аф (б.) 
Дублін (-а) 

дуга (-й), радуга : 1§сга (ф.); Іик 
(Р-) 

дугбвива (-и): хуібшо (™ йгусе) 
Дуеро 
дуже : Ьагсіго 
дужець (-жця): гаразпік (ґн.) 
дужий : 2(іго\у, зііпу (піе: угіеікі) 
Дунай (-аю) : Г)ипа] 
дути (-ую -уеш, дуй, дув): с 
дутчастин : сі§1убило дутчасте : 

Іосіу^а сі<Да (б.) 
духовепьство (-а) 
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душегубедь (-бця): гЬоіса 
дюк еосповець : гашзак Ьоголуієс 

(3.) 

дядина (-я): сіоіка, зігуіепка 
дядько (-а): дуі^ 
дятель (дягля): бгі^сіої (я.) 

В. 

Еак(-а): Еакиз 
Ебензе : ЕЬепзее 
Евбея (-еї): ЕиЬеа 
Евгепїй (-їн): Еи^епіизг 
Евгепїя : Еи^епіа 
Евридйка (-и) 
Езрипід (-а): Еигурібез 
Еврбпа: Еигора 
евфешія (-ії) : жнчлйве говорене 

(гр.); евфемізм (-у) .“‘заступлене 
дражливого виразу лагідним 

Йвфрат 
Евфрозйнїя (-її) 
еґіда (ти): щит Зевеса; оборона, 

опіка 
Еґіва(-и) 
едикт (-у -и) : наказ проголошений 

вйсшою властию 
Йдинбурґ 
едукация (-иї): рйховане, образб- 

ване 
Езбп (-а) 
екліптика (-и): екііріука (ф.) 
екльоґа(-и) [хутірна поезия] 
економія (-ії): заряд дому, госпо¬ 

дарство 
ексамін (-у -и), іспит (-у): е^гатіп 
ексгумация (-иї): вйгребане труна 

і оглядини єгб в пїлях судовб- 
лїкарскнх 

ексекудия (-ИЇ) (виконане присуду; 
стйгнене податку ітд.) 

ексемпляр (-ря -рі): примірник 
ексистендия (-иї): ествбванє 
екск^рсия (-иї): прогульна 
вксбрта (-и) (релїґійна промова, на¬ 

ука) 

«К0ПЄДЙЦИЯ (-иї): виправа, висилка 

експенс(-у -и); експепсувади : ви¬ 
даток; видатки, кошти ноиоснта 

експеримент (-у-в): дбсьвід, право, 
доказ 

екснльбзия (-иї) : вибух 
екстаза (-и): унесене, захват душі 
екстервїст(-а-и): приватний учеиик 
екстракт, витяг (ехігасіит) (л.) ' 
ексцелбнцня (-иї): титул високих 

достбйпиків 
ексдес (-у -и): вйступок, падужитб, 

провина, вибрик 
елбґія (-ії): поезия смутного на¬ 

строю ; елеґіипий 
електризоване : еіекігугбхуапіе (ф.) 
електрйчність (-ости) [прикм. елек¬ 

тричний] : еіекігусгпобс (ф.) 
елєктролїза: еіекігоііга (ф.) 
елємепт (-у -и) т тіло поедйнче, пер- 

вепь(-рвня) (м.); живлб,складник, 
початок 

тріи діти учать ся читати 
Елїза (-и) ' 
еліпса (-и): пропущене вйразу ; 

елїіпйчний (пр. речене) (гр.) 
елюкубрация (-иї) (річ з трудом 

вйпрацьована, особл, письменнйча; 

слабий літературний твір) 

еляборат (-у -и) : виріб 
емалїя (-її): етаїіа (т.) 
еманципация (-иї): усамовільнеиє, 

рівноуправпеие 
емблбма (-п -и): ешЬІешаі (зми- 

словйй предмет, до котрого прпвязуе 
ся якесь значінє, символ» 

еметпк (-у): егпеіук (средство до вй- 

кликаня блювоти) ( і.) 



55 — 

Емілій (-їя): Етіїіизг 
Емілія (-її) 
Еміліям (-а), Омелян : Ешіііап 
емісарай (-ИЯ -ні) (політичний висла¬ 

нець з тайяим порученєм) 

емфаза (-я): натиск, кладений в мо¬ 
ві на певні вирази або склади; 
пересада, паиушеність, пом’па- 
тйчність 

епаляґе : заміна відрійків, фори 
або частий мови 

Екей (-ея): Епеазг 
Енеїда (“й) : Епеїсіа 
еверїія (-ії): епет^іа (ф.) 
Епбїй (-їя) : Еппіизг 
ентузиязм (-у): одушевлене 
енцикліка (-и): окружиик папа до 

єпископів 
епцнкльбпедия (~аї): зачєрк всіх 

наук або всіх галуз певної на¬ 
ука 
4/ 

Епанінонд (-а): Ераттоікіаз 
єпископ (-а -п): Ьізкир 
єпїґрааа (-и): ері&гатаі (мисль ви¬ 

ражена В КОРОТКІМ і дотепнім етиху) 

епідемія : поміж людьми пануюча 
заразлива слабість, пбілість (я.) 

епізод (-у -й) (уступ в письменнйчім 
творі, но належачий до властивого 
предмету) 

епілбпсия (-ні), падавка, прйднбка : 
раїіасгка (л.) 

Енїр (-у): Еріг 
епітет (-у -а) (придаток даний комусь 

або чомусь для Озпаченя якоїсь осо¬ 
бливіші прикмети) 

євангелнє (-ия) ; еваигелик 
ьвангелйет (-а -и): е\уап£е1ізіа 
Єврей (-ея -еї) : НеЬга]с2ук ;єврей- 

СКЕЙ ; євреїв її (-у) 
Єгипет : Е^ірі; єгшіетский 

епітрахйль (-пля): зіиїа 
епічний : ерісгпу (описовйй) 

еполбта (-ів): зкїіГу 
епопея (-6Ї) : ерорез'а (лицарека пое¬ 

ма, оповідаюча о подіях, обходячих ці¬ 

лий нарід) (гр.) 
епос (-у) : ероз (гл. епопея) 
епоха : єрока (ф.) 
єсеиция (-пї): сконцентрований 

рбзтеір, містячий в собі иайго- 
ловкїйші складника, вйтягпені 
з якогось тіла; витяг, вивар, 
декокт, екстракт 

естетика (-в) наука о красі і штуці 
етажерка (-И -й), фр. (полйчка на " 

книжки або папери) 

етер (-у): еіег (х.) 
етика (-и): наука о обичаях; етич¬ 

ній. 
єтикета (-и): загал звичаїв, захо¬ 

вуваних в товариских відибси- 
иах,іменно на дворах володарів 

етииольбґія (-ії) : наука про творе¬ 
не пвя слів (гр.) 

Етибпія (-ії) 
етопоея (-Ї). уособлене : зегтосі- 
паііо 

Ереб (-у) : ЕгеЬ 
Ерфурт (:у); ерфуртсквй 
Ефез (-у) 
ефект (-у -и) : вражінє ; вартоснмй 

папір; ефекта (-ів) : движймости 
ечема, вшіриск : \уургузк (есгеша) 

(л.) 

і. 
бгбва (-и) 
Єзуїг (-а-и); єзуїтский 
Єлисавета : ЕІЗЬієїа 
Єлячич (-а) 
Єаїсей 
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єрарх; ерархія : ЬіегагсЬіа 
Єремія (-і'і) : Іегетіазг 
єретик (-а -Й); ^ресь (-еси): Ьегегуа 
бронїм (-а) : Ніегопіт 
Єрусалим (-а) : Дегогоііта 

єслй, коли, як що .-^езії 
єство (-а, бства) : уезіезіш); єствен- 

ний : ізіоіпу 
ЄЩЄ, ІЩЄ, ЩЄ : ^Є32С2Є 

Л XV# 

жаба (-и, жаби аІЬо жаби) : гаЬа ; 
жаба їдома або звичайна : £аЬа 
)а(іа1па (з.) 

жаб от (-а) (збирана коронка) 

жабячка (-и) : йаЬіагка (гобгаі таїга) 
жадати (-аю): гщсіас 
жаден (-дна -дне) : 2ас1еп 
жаден (-днйй -дна -дне): £^сіпу ; 

також: жадлйвий 

жадоба (-и) : 2%(І2а. 
жайворонок (-яка) : зко^гопек 
жакет (-а -п) (куртка, сурдут) 
жаль (-лю -лі) : 2а1 
жалісний : йаїозпу 
жало (-а, жала): Ьфіо 
жалоба (-в) : 2аїоЬа 
жалоба (-и) : $каг$а 
жалюзня (-иї) : йаіигуа 
жандарм (-а -и); також : жандар 
жар (-у) : £аг 
жара(-й); також: жарота, спека 

жарҐОН (-у) (противний язйкови 
говір) 

жарити (-рю -йш -й): £аггус 
жарт (-у) : £агі 
жати (жну -неш -нй, жав) : £%с 
жвавий 
жвати (жву -еш -и): 2ис 
ждати (жду -еш -й): сгекас 

же кладе ся но слові і пйше ся 
окремо: він же; той же; льо¬ 
ди же ітд. — ж прилучує ся 
до попередного слова: колйж; 
єгож; онаж ітд. 

жебрак (-а -й): йеЬгак 
жегтй -чй (ж(е)жу -еш -й, жег) 
Жеґота (-и) : 2е§оІа (їгнатий) 
жезл (-а) : Ьеііо (ф ) 
же лати (-аю) : £усгус (коти сге^о); 

також: бажати 

железа (-и) : §тие2ої; іак£е: зали- 
ва (-и) і залйза (-и) ; желези по¬ 
тові: ^гисгоіу роїсте; желези 
лоєві : ^шсгоїу ІО]'оу/е; желези 
молочні: ^піС20Іу тіесгпе; же¬ 
лези слезпі: §гос20Їу Ігоуге ; 
слиеівкй або желези сливові: 
йііпіагікі; слизівкй або желези 
слйзні: ^гисгоїу зіиготсе (с.) 

железа щитова або щитівка (-и) : 
£гис2о! Іагсгуко\уу (с.) 

желїзень (желїзпя), скалець желїз- 
ний або сидерит : зусіегуі (м.) 

желїзо (-а) або зелїзо : £е!аго; ж. 
земне : і. гіетзкіе аІЬо Іеіи- 
гусгпе; ж. метеорйчне : і. те- 
іеогусгпе; ж. лите : і. іапе ; ж. 
коване : і. каїе; сталь (стали) 
або крйця (-Ї) : зіаі (и.) 

желїзовець брунатний або лїмонІт 
• (-а): Ііщопіі (воднокис желїзбвий: 
тхЗогоІІепек 2е1аго\уу); лїшоніт 
волокнйстий або бура лисого- 
ловка : Ііт. луїокпізіу ; лїм. зби¬ 
тий : Ііт.з’есіпозіаупу; лїм. охро- 
вйй : 1. окго\уу; лїм. гнїдавина 
або умбра турецка : итЬга іи- 
геска; руда мочарна або моча- 



- 57 — 

•рйнець (мочарйнця) : гисіа 4ко- 
\уа сгуїі Ьа^іеппа (м.) 

желїзоведь червоний або гематит 
(-а) : Ьешаіуі (окис желї'за) ; 
Олест желї'зний : Ьїузгсг йеіага; 
гем. лосняковий: Ьетаіуі їу~ 
згсгуксиуу; гем. волокнистий або 
червона лисеголовка: Ьет.луібк- 
пізіу; любрика : гиЬгука; гем. 
ілястий:Ьет. і!о\уу; гвоздинець 
(гвоздинця) : гематит ілястий (о 
складні’ прутчастій) (м.) 

желїзоведь маґнетний або магне¬ 
тит (-а) : ша^пеіуі (окис желїза і 
бкисок желїза) (м.) 

же ля тин а (-и), фр. (карук з риби) 

жемчуг (-а -и) : регіа 
Женева і Оепе\уа 
жеиьский, жіночий : £егізкі 
жентйця (-Ї) ; £§іуса 
жену вати (-ную) (стісняти, вводити 

в прикре положене); же над а 
женщина (-и) : коЬіеІа, Ьіаїо^їохуа 
жердка (-и -й) : £егсІ2 

жереб (-а): Іоз 
жеребець (-бЦя) : ггеЬі^ 
жеребя (жеребяти, жеребята): гге- 
Щ (з.) 

жерело (-а, жерела) : ггбсіїо (ф.) 
жертва(-и); також: офіра; жер- 

тівнйк(-а -й); вівтар (-я -і) 
жерти (жру -еш -и): 2гес 
живенько : £ухуо, аііе^го (мз.) 
живиця (-Ї) : £у\уіса (б. х.) 
живіт (-вота -й): ЬггисЬ; живбт(-а), 

церк.: £у\уоі; жйтя сьвятйх : 
£у\уоіу й\уі§іусЬ 

живнйй або трівнйй : ро£у\Упу (з. 
б-) 

живокіст (живокосту) : £у\уокозІ; 
також гавяз (-у) (б.) 

живопйсь (-и): та1агзі\УО 

жйвчик (-а), пульс (-а); рдіз, і^іпо 
(л.) 

Жйгмонт : Худтипі 
жид (-а -Й); жидівский ; жидівство; 
Жидй [о старий. Ічраелїтах] 

жидівка (-и) : £у<іб\ука 
Жйжка (-и) [з Троднова] 
жизненний : £у\УОІпу ; також : жи- • 

вотний 
жила або вена : £у!а, \уепа; жила 

головна долїшна : £уїа ^Ібшіа 
боїпа; жила головна горішна : 
£у!а £Їб\Упа £огпа; жйли лег¬ 
кові: іуіу ріиспе; жила підклю- 
чицева права : ±у!а росіоЬо.ісгу- 
ко\уа рга\уа; жила ііідключи- 

цева ліва : £уіа росїоЬо]С2у ко¬ 
лу а 1е\уа (с.) 

; та- 

жирандоль (-ля -лї) : сьвітйльник, 
велйкий підсьвічник 

жирувати : 1) £уго\уас [ууекзеї); 2) 
02баЬіас бгиіет то$і§£пут 
(топорець жирбваний); 3) згикас 
ро£у\УІепіа 

житб (-я, жйтя) : £усіе 
житєпйсь (-и) : 2усіогуз ; також : 
житбпис (-у -и) ■ 

жйтний : £уіпу 
жйто (жита, жита) : £уіо (б.) 
жінка (-и -й) або жена(-й): &опа 
Жіссіе (-ссіого) • Іиззіеи 
жльбпати (-аю) : ііорас 
жмйкрут (-а) : киідуа 
жмінка (-И -й) : £агзс 
Жмудь (-и); жмудский 
жмурити (-рю -риш -рй): тгийус 
жмут (жмуток) : р§к (ґм.) 
жнець (женця -ї): йпілуіагг; жни¬ 

ця (-і), жаля або женчйха (-и) 

0-) 

жир (-у) : £ег; жирнйй : іегпу 
кож: товстий, опасистий 



жниварка (-и) : йппуіагка (г.) 
жпйво(-а -а) : £пі\уо 
жовкнути (-вкну -еш -й) : йоікпцс 
жовна (-й, жовни) : бгі^сіої гіеіопу 

(з.) 

жовни (-ів) : зкгоіиіу (л.) 
жовнір (-я -і): £оїпіег2 

жовпяк : оЬгг§к зкгоіібісгпу (л.) 
жовганиця, жовтїльниця : йоїіасг- 

ка (я.) 

жовтень (-тня) : раМгіегпік 
жовтий : £бїіу 

жовток (жовтка) : 20ІІко ; жовток 
творний : ±61іко і\УОГС2Є; жов¬ 
ток віджившій : іоїіко об£у\Усге 
(з.) 

жовч (-н) : ±61с 
ЖОЛД (-у) (жовнїрска платня; 
жолоб (-оба) : ±І6Ь 
жолобати (-аю): ±їоЬі^ 
жолоблене (-я): 2їоЬко\уапіе (р ) 
жолудь (-ди) : 2о1асІ2 

жолудок (жолудка) : £ої^бек ; мі¬ 
шок сліпий : \уогек зіеру ; впуск 
(-у) : \уризі; дверне к (-а) : об- 
2\уіегпік; железп травляпкозі: 
^гисгоїу ігаууіепсотуе; слизівкй 

за бе-щ'ш : 2а Ьегсеп 
забороняти (-яю) : гаЬгапіас; з;І- 

боронювати (-юю) [сг^зіоіііше] 
забути (-буду-еш -удь) : 2аротпіес 
завбільшкй : со бо утіеікозсі 
завглубшкй : со сіо £Ї§ЬокоЗсі 
завгрубшки : со бо ^шЬозсі 
завдовжки : со бо біи^озсі 
заведене : гакїаб, іпзіуіисуа 
заведїя (-її)': 2а\уабуака 
завезти (-везу -еш -п) ; завозити 

(-вожу -ЗИІІІ -зй) 
завершене (-я): туіепсгепіе (р.) 

жолудочні: ^гисгоїу з1и20\уе 20* 
Іа.бка; травлянка або иепейиа : 
рерзупа (с.) 

жорна (-рен) : іагпа (г.) 
жорства (-Й) : грубий пісок, дрібна 

рінь : £шЬу ріазек; £\уіг (м.) 

жорстокий : окгиіпу 
жрець (-я -ї) або офіровник (-а) 

жуберниця (-Ї) : з2С2Є^и]а ; іакге т 
черепашка (-и) (з ) 

жувати (жую -6ш) : £ис 
жужелиця, (-і) : £и£е1 
жук (-а -й) : £ик 
жулавень (жулавця) або ґраиїг 

(-у або -а) : ^гапії (м ) 

жупа (-а) (копальня соли ; 
жунник 

жупан (-а -й) : £ирап 
жура(-и) або журба (-її) 
журавель (-в ля -влї) : £ога\у (з.) 
журити (журю, журиш -рй) : шаг- 
Ьуіс ; журити ся : ігозгсгус зі§- 

журнал (-у -п) : 2игпа1 [часопйсь 
(-и). часопис (-у), ґазета]; жур¬ 
наліст (-а) 

журний: ігозк1і\уу 

завести (-веду -еш -й); взводи ги 
(-воджу - шш -дй) 

завзятй ся (-візьму ся) 
завивати (-ваю) : 1) \уіас, 2) \уус, 

3) 2а\¥Г]ас 

завнсіїий : 2а\уізІпу 
за високо (^а високий) : га \уузоко 
завіт, старий і новий : зі. і п. іе- 

зіатепі; скйиїя завіти : агка 
рг2утіег2а (пґ‘) 

г .. 
завсідп • га\уз2Є 
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завтра : уиіго 
завчасний : гатссгезпу; завчасно 
завчасу: 2а\усгази 
завширшки : со (Зо згегокозсі 
загадка (-и -й) : гаягасіка 
затаїти (-гаю -їш -ай) 
загал(-у); загалом ; загальний 
загГрє (-я) : га^огге 
заглубчастий : \ук!§з!у (з. б. м.) 
загиїзджати ся (-аю ся) 
загоїти (-гою -оїш) : га^оіс 
заголовок (-вка -вки) 
загорілий : га^оггаїу ; ‘гасгасігопу 

(л.) 
нагорі гп (-рю -Йш) : гасгасігіс зі§, 

га^оггес (і.) ь 

за гра'нйию; виїхав за границю; 
пробував за границею; але : вер¬ 
нув із заграницї [загранпця] 

Загреб (-у): 2а£ггеЬ (А^гат) 
загризти (-гризу -еш -й): га^гугс 
за дармо : га Загто 
задля : £\уо!і, сіїа- 
за дня : га сіпіа 
за довгий ; за слабий 
за довго; за слабо; за богато 

ітд. 
задумчйвість, задумливість, заду¬ 

ма : теІапсЬоІіа (л.) 

заедно : дусіай 
зажечй -гтй (заж(е)жу -еш -й) ; за- 
жегати (-аю) 

заздалегідь : парггосі, гатссгази, 
заздрісний : гагсігозпу ; заздрісно 
зазнмчак (-а) : рггесігітек (з.) 
зазулннець (-ния) : зіогсгук (б.) 
зазуля (-улї) : кикиїка (з.) 
Зайвий : гЬуіесгпу 
заіменпик(-а -и) : гаітек (гр.) 
заїзний : га^егсіпу 
закамарок (-рка) : гакатагек 
заки, заким : піт 
закінчене (-я -я) : гакоіісгепіе 
заключене (-я) : \Упіозко\уапіе (а.) 

заключній (-ючу -чйш -чй) мир : 
га\¥Г2ес рокоу; заключати (-аю) 

заколот (-у) : 2\уіс1іГ2епіе ; регіиг- 
Ьасуа (уу азігопогпіі) 

законну -и) : рга\уо (ф.); гакоп, 
изІа\уа 

законник (-а): 2акоппік 
законниця (-і) : гакоппіса 
законодавство (-а) 
закрйстия (-иї) ; закристиян (-а -и) 
закрут (-у -и) : га\уіпі§сіе (р.) 
закунувати (-пую); закуповувати 
заледви (-во) : гаїесЬуіе 
залежний : гаїейпу (гр.) 
Залбскин (-ого) 
залив (-у -и): гаіока 
заломанє (иереломане, лопане): 

гаїатапіе (ф.) 
залюбки : 2 гатііошапіет 
задяжень (заляжнм) : гаітек (б.) 
за ля чи -гтй (-ляжу -жеш -й) : га- 

1есІ2 ; залягати (-аю) : гаїе^ас 
Замарстйнів (-ова) 
замерзанє (-я) : таггпі^сіе (ф.) 
замести (-мету -теш -тй); замітати, 
заміровйй(-а -е) (речене) : гатіа- 

го\уу -а -е (гсіапіе) (гр.) 
замісць : гатіазі 
замітка (-и): іша#а (Вешегкип^, 

Апшегкипд1) 
за мпого : 2а \уіе1е 
замолоду : га тїосіи 
замора муша : етрига (б.) 
замуж: га ищі. 
замуже (-а): гат^зсіе 
занадто : гапасііо 
занедбувати (-дбую): гапіе(іЬу\уас 
ззнемочй -гтй (-можу): гапіетосік 
зяиимати (-аю): 2а]то\уас 
заиігтиця, згнїтниця, загнїт : га- 

зіггаї, гапо^сіса (рапагіїіит) (л.) 
заніжка (-п): осЬугоіка (ґи.) 
зануздати (-аю) : окіеігас 
заняте (-я): га^сіе, гаігшіпіепіе 

(ПҐ.) 

ч 
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заокруглене (-я) : гаокгд^іепіе (к.) 
заосередний : тітойгосіксшу (ф.) 
заосмотрйти (-отрю -йш -й)] 
заперечуючий : рггесгасу (пр. гба-. 

піе) 

заперти (запру -еш -й, запер) га- 
рг§; занврати (-аю) 

запиляти : гаруїас (б.) 
запинка (-и -й): зріпка 
заплїнок (зацяїика): ріетпік ; за- 

плїнбчня (ч): ріешпіа (б.) 
заповіт (-а), вавицапе (-я) 
запокотом : гароггдсікіет 
заполонь (заполони) : гагага (б.) 
занолочник (-а): гіеіе ІиЬ кггеху 
Ьа\уеїпу; заполоч (-и) або ба¬ 
вовна (-и) : Ьахуеїпа, ЬгисІпо2бІ- 
іу ІиЬ згєЬггузІоЬіаІу киіпег, 
рогазіа^су пазіопа гоніту Ьа- 
луеіпіапе^, кіогу зі§ осісігіеіа о(і 
зкогиру пазіоп- і ргг^сігіе па 
Ьа\уе1піапе пісі (б.) ' 

запомочпю : гаротосд 
-Запороже (-а); запороский 
запорука (-и): г^ксдтіа 
заприсягнути (-сягну -еш -й): га- 

рггузідсіг; заприсягати (-аю) 
запрягти -чй (-пряжу -еш -й) 
зарядний : гагасісгу 
зараза бульбяна : гагага гіетпіа-. 

сгапа (б.) 
зараз : гагаг 
заразливий : епідемічний 
заразом : гагагет 
варево (-а): сгегууопозс \уіес20гпа 

(Ф.) 
зарівно : гаго\Упо 
зарізати (-ріжу -еш -ріж); зарізу- 

вати (-зую) 
-зародок (зародка): гагосіек ; заро¬ 

док однопрозябцевий : гагосіек 
Іесіпоіійсіеппу ; з. двопрозябце- 
вий : 2. (1\уи1ізсіеппу; з. много- 
прозябцевий : 2. \УІе1о1ізсіеппу 
(б.) 

зародочпик (-а): гагосікошес (б.) 
засада (-п): газасіа (уу сЬешіі) 
васїдка (-и) : газасігка 
заспівати (-аю): гаписіс 
заспокоїти (-кою -коїш -ній); за¬ 

спокоювати (-коюю) 

застеречй -гтй (-режу -еш -й); за 
стерігати (-аю) 

застрбмецьДзастромдя): згоМга 
(гобга^ гпаїга) (з,) 

заступати (-аю): газі^роууас 
заступйти (-ступлю -пиш -пй) 

засувач (-а): 2ази\уа (уу шазгупіе 
раго\уе|) (ф.)л - . 

засяг (обсяг) дїланя : зїега сігіаїа- 
піа (ф.) 

зате : гаіо 
затичка (-и): кіара, \уепіу1 (ф ) 
затьмйти (-тьмлю-тьмйні -тьмй) 
затьмінє (-я): гастіепіе; з. повне : 

2. гиреїпе; з. частне.: 2. сг§- 
зсіоуує (ф.) 

затроєнє (-я): оігасіе (л.) 
захід (-оду) : гасЬосІ (ф.); Захід 

(-оду) г 2асЬосІ (замісць імени 
власного) 

захлиснути ся, захлебвути ся, 
нахлинути ся : гакггіідзіс зі§ 
(зісЬ. уегзсЬІискеп) (л*) . 

захмарене (-я) : гасЬтиггепіе (ф.) 
захоровка (-и): осЬгопка 
захотїнка (-и), забаганка 
зачерез : рггег/ 2- рггусгупу 
зачерк(-у), обсяг(*у):гакгез 

(пґ.); гагуз (і"м.) 
зачерпнути (-черкну -еш,-й): орі- 

зас (ґм.) . • 
зачіпка ( и): гасгерка 
заідйтпик (*а): осЬгогіса, рюіекіог 
заіцо, заідож : гасо, гасой 
заява ( и) : озлуіасісгепіе 
заяць(-я -ї): га^с (з.) 
збавити (-авлю *авиш -ав): рогЬа- 

\уіс; збавляти (- яю): рогЬа\УІас 
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збанкрутувати (-тую) 
Збараж (-а); збараский 
збезчестити (-чещу -стиш -й) 
збирати (-аю): гЬіегас 
збіже (*а -а) :.гЬо2е 
збіжний : гЬіейпу (а.) 
збірний (-а -е): гЬіогоууу (соїіееіі- 

уиз) - 
збіч (збочп) : зіок (догу) (ґ.) 
з блнзка : 2 Ьіігка 
зббченє (-я) : гЬосгепіе (ф.) 
збриднути (-йдну -еш-и) 
зброяк(-а -й): рапсеґпік (зза^іес 2 

1 82С2егЬак6\у.) (з.) 
збруя (-Ї); гЬгоіа (ф.) 
збудйти (-уджу -диш -дй) : \угЬи- 

сігіб, гЬисігіс 
збутвіти (-ію) 
збути (збуду): гЬус; збувати (-аю) 
званб(-я) : гатуосі, ро\уоїапіе 
зваркйй: За^^су 8І§ зг\уеі80\уас 

сгуїі зраіас ; зваркість (-ости) : 
луїазпоЗс піекІогусЬ теіаіі, ро- 
1е^а)аса па іеш, іе с1\уа г*>2- 
Заггопе катуаікі теіаіи, Ьііе 
тіоіет, сіа^ зі§ зроіс лу са- 
Іозс. Желїзо зварне; желїзо 
зварювати : 2е1. 82\уе)80\уас (и.) 

зведене (-я): зргсууасігепіе ; зве 
і девий : зрголуасігопу (а. ф.) 

звезти (-езу -еш -Й, звіз) : 2VVІе2С 
звено (-а, звена): о£ПІ\уо (пр.даЬуа- 

ПІС2ПЄ) • 

зверстнпдї: £опіНіа, таїегікіе. £0- 
Іет окіет рга\уіе піетуісігіаіпе 
£ІОПу ХУ8ГОСІ £Г2уЬпІ рОГОЗІб\У 
(6.) 

звертач (-а) : 2\Угоіпіса (ф.) 
зверха : 2 луіеггсЬи ; з верху : ге 

згсгуїи £огу 
зверхний (-їй): 2\уієг2Сііііі, ге- 

, \УП§ІГ2Гіу 
.звершений : с108копаїу 
звести (-еду -еш • й, звів, звела -ло) 
звйжка ( и): г\уу£ка (ф.) 

ЗВИС : 2\УІЄ32ЄПІЄ (ґо.) 
з висока : 2 туузока 
звйхнеие суставу : гшсїдпіепіе 

(Іихаїіо) (л.) 
звід (-оду) небесний : роїкиїа піе- 

Ьіезка (ф.) 
звідки ; звідкиїндє ; звідкись 
звідси : зіцсї 
ввідтам : зіатіасі 
зьвізда(-й, зьвізди) : длуіагба; зьв. 

стала (неподвйжна): "\у. зіаіа 
(аст.) 

зьвізданя (-Ї) : гог^іуіагба (з.) 
зьвіздйстий : д\уіагсІ2І8І.у (ф.) 
зьвіздчатик (-а): тесЬ £\уіагс1ко- 

\уу (б.) 
зьвіздчатка (-и): £\уіагсІес2тса (з.) 
звій (-ою -6ї): 2\уоі (ф.) 
звільна : 2\Уо1па 
звіийця (-ї) або дзвіниця : (І2\уопіса 
звінбк (звінка): сІ2\УОпек (б.) 
зьвір(-а-і); зьвіря(-яги -ята) 
зьвірйнець (зодияк): гтуіеггупіес 

(гобуак) (ф ) 
звісний : луіабошу 
звістка (-и) : гародуіесіг (ґн.) 
звіт (-у -и): зрга\У02(1апіе 
звіщати (-аю): г\УІа8Іо\уае 
зворотний : гхугоіпу 
зворотнпк : гхугоіпік (ф.) 
звояк (-а): 2\уо)ко\ука (з.) 
звук (-а -и) : £Іозка, Ьггтіепіе (гр); 

(І2\уі^к (ф.); іоп (мз.) 
звяз (-а) : 8ІгикІига (р.) 
звязкйй : 2\уі§гїу; деревно звязке : 

(ІГЄТУПО 2 У V І ^ 211Є (б.), 
згага : г^а^а (ЗобЬгеппеп) (л.) 
згадати (-аю): тузротпіеб, осі^а- 

бпас 
зганьбити (-блю *бйш -би) 
згаснути (згасну -еш -Й): г^азпае 
ЗГІрЄ (-Я) 1 \У2£ОГ2Є 
8ГЛЯД (-у) : ХУ2£ІЦ(1 
ЗГЛЯДНИЙ : \У2£І§(Іпу (ф.) 
згодом : ро )акіш£ сгазіе 
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з горда : 2 рузгпа 
згордіти (-дію): гЬагсІгіес 
З гори : 2 £огу 
згоріне (-я): зраіепіе 
8ГрібшіЙ : 2£Г2еЬпу 
згрубілий : г^гиЬіаїу 
з грубша : 2 ^гиЬзга 
згущене (-я) : 2£§82С2ЄПІЄ (ф.) 
з давна ; з давенх давен 
з далека : 2 сіаіека 
здержати ся (від чого) 
здивувати (-вую): гсІ2І\уіс 
здихнути (вдихну -еш -й): \УЄЗІ- 

сЬпцс; вздихати (-аю): \угсіу- 
сЬас; здихати : 2с1усЬас; здох¬ 
нути : гсіесітас 

з діб (здобу): рокгб] (б.) 
здібність (-оети): гбоіпозс 
здрібнілий : гбгоЬпіаІу (гр.; 
здобути (-буду -єні -будь -був); здо¬ 

бувати (-ваш) 
здовж: ¥/2еШі& 
здоров : 2с1г6\у 
здурйти (-дурю -рипі ~рй): гсЗиггус 
Зебжидовска Каяьварня 
зевїма (-м) : геїд^ша (синтактйчне по¬ 

лічене двох імен З ОДНИМ ДІЄСЛОВОМ, 

котре надає ся лише до одного з імен}. 

Зевес (-а): 2еиз 
ведений : гіеіопу; Зелені Сьвята 
зелїзний: йеіагпу 
зелізник(-а): йеІагоусіес (х.) 
зелїзнпдя (-Ї): коїед йеіагпа (ф.) 
зелІво : &еіа2о ; зелївавий : йеіага- 

хуу ; зелїдбввн : £еІа20\уу (х.) 
зело (-а, зела): гіеіе, гіоіа 

-Зелйндия 
земля (-Ї, землі): гіегпіа; з. на- 

плавпа : 2. пар1у\УОУ/а (м.) 
земновіск (-оску), віск земний або 

озокерит (-а): огокегуі, \Уозк 
2Іешпу (м.) 

земноводник (-а) : ріаг (з.) 
-зеніт (прикм. зее'їтальний): гепіі 

(ф.) 

Зенон (-а) 
зеренце (-я-енця) або зернятко 
зеркало (прикм. зеркаяьний,зерка- 

лене): гшегсіасИо (гшегсіесіїе- 
піе) (ф.) 

зерпак (-а): гіагпіак (б.) 
зернистий або зернистий : гіагпі- 

зіу (и.) 
ЗЄДИНЇЇТП (-НЮ -нйш -й) 
вжалити ся (-жалю ся -алйш ся -алй 

ся): 2іііо\уцс зі§ 

з(і)жатн (зіжну -еш -й -з(і)жав) 
з(і)жертн (зіжру-еш-й) : геггес; по¬ 
жирати (-аю): гйегас 

зжиеяти (-аю): г£упас 
з(і)жбвкнути (-бвкну): гйоїкпас 
зза, ізза : 2 га, 2 рггусгупу 
взирати ся (-аю ся): зродіааас 
взути (-ую) : 22 ас 
ззябнути (-ябну) : ггі^Ьп^с 
зиз (-а); зизоватий 
зизоватість — косоокість — зірко- 

‘ ТІСТЬ = ЗЕЗООКІСТЬ = 2Є2 (л.) 
зикзак (-а); зикзаковатий 
Зимна Вода 
зиркати (-аю) - гегкас 
ЗІВСЮДИ, ЗуСіЛЬ : 2ЄТУ82?рІ 
зігнене: гдіесіе (ґн.) 
зігнута (-гну -еш -й): 
зімліне (-я): отсіїете (л.) 
зімліти (їю) : гешсіїес (л.) 
зі мною ; з мене : 2е тпа ; ге тпіе 
зіпхнути (-пхну) : герсЬпас 
зір (зору): \У2Гок 
зіскок (-у): гезкок (ґн.) 
зісохнути (-сохну -еш -И) 
зіступ (-у) : Іасгепіе (ґн.) 
зітхнути (-тхну -еш -а): хуєзісЬп^с 
зівати (-аю): гіетуас 
Д-вну) 

зі'лечко (-а): гібїко 
зіниця (-і) : йгепіса 
вісти (зїм, з'їси, зїсть, з'їмо, з'їсте, 

з'їдять, зїдж) 
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зле : 2ІЄ 
алекшйти (злекшу -шйш -шй) 
злива (-н): сіезгег иіехупу 
злість (злости) : гїозс 
ЗЛІііИВО : 1ЄрІ52С2Є (м.) 
злїпняк (злїпняка): гіеріепіес, 

коп^іотегаї (м.) 
, злодій (-їя -її) : гіосігіез 
зложена (ростйна) : гіойопа (го- 

зііпа), гоЗІіпа с1\уи1і£сіеппа, гаа 
)аса кдуіаіозіап гіойопу, іак 
2\уапу козгусгек (б.) 

зложене (речене): гіогопе (гсіапіе) 
(гр.) 

злочин (-у -п); злочинець (-нця) . 
злуда : ілюзия 
злука (-н) : гі^сгепіе (ф.) 
влучна (-и -й) : І^сгпік (гр.) 
елучник (-а-и) : зро^пік (гр.); 

І^сгпік (ф.) 
змагати ся : 1) хугта^ас зі§, 2) 

хуаісгус 
змалку : 2 таїепкозсі 
змараґд (-а;: зтага^б (м.) 
змарнілий : гтігегпіаіу 
змежи : 2 ті^сігу 
вменшати (-аю); зменшувати (-ую) 
змерзнути (-зну): гтаггп^с 
змий (паперовий) ; Іаіахуіес (ф.) 
змисл (-у): гтузї; дотик (-у): бо- 

іук; смак (-у); зтак; нюх (-у): 
\у§сЬ ; зір (зору) : хуггок; слух- 
(-у): зІисЬ (с.) 

змпсловйй : гтузіохуу (гр.) 
змия(змиї, змйї) : £туа (з.) 
змінна : гтіеппа; змінна завйси- 

ма : гтіеппа га1е£па (ґм.) 
зміст (-у -и): ігезс 
змішка (-и): гтіезгапіе (ф.) 
змолоти (змелю *леш -й, змолов) 
зючй-гтй (зможу) : тббг, гбоїас; 

ЗМОЧИ СЯ : УУ2тбб2 зі§ 
змяти (зімну): гтіас 
знавець (-віія) : гпа\уса 
звад : 2 пасі 

знадвору : 2 2е\упзфг2 
знайтй (знайду -еш -й): гпаїегс 
знак наведена : сибгузібху (гр.) 
знаменитий 
знаменник : тіапохупік * (а.) 
знамя (знамени, знамена) : гпаті§ 
знавб : хуіебга; 2па]отозс 
знати (знаю) ; гпас і хуіебгіес 
знахідне (-ого) : гпаїегпе 
знахода (-м): гпаїагса 
знаходити (-ходжу -диш -дй) 
значіне або значене : гпасгепіе 
зневірити ся : зрггепіехуіеггус бі§ 
знемощіти (-ію),: 2ПІебоІ§2пІЄС 
зненавидіти (-виджу -диш -йди) 
знеобачки, знечевя : гпіепаска 
знйжка, обнижка : гпійка (ф.) 
знймка (пр. фотоґрафічва): гб^сіе 
з нїмецка, з угорска 
знов, знову : гпо\уи 
зняти (здійму -еш -й, зняв); здій¬ 

мати (аю) 
зобовязане(-я): гоЬохуцгапіе 
зображене : орізапіе, рггебзіахуіе- 
піе 

зовні: 2е\УПс|Іг2; зовнїшний (-їй) 
зовсім : саікіеш 
зогйджувати (-йджую) : гоїіубгас 
зодияк (-а): гобуак 
золото (-а): гїоіо (м.) (х.) 
золотуха (-п): зкгоГиїу 
Вблочів (-чева): 2їосгб\у 
зоольоґія (-ії) : наука о зьвірятах 
зорати (-зорю -реш -рй): гогас 
зоря ( і): гогга 
зоря північна : гогга рбїпоспа 

(ФО 
зошит (-а -и): гезгуі = зшйток 

(-тка) 
з папьска :г раїізка 
зпереду : 2 рггоби 
зпід: 2 роб 
зпоза : 2 рога 
зпоміж : 2 роші^бгу 
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зпонад : г ропасі 
зпбпід: 2 роросі 
з порядку : 2 рогг^сИш 
зпосеред : 2 розгосі 
з початку : 2. росгаїки 
з причини : 2 рггусгупу 
зразу: ггаги 
з рапа : 2 гапа 
ЗРЄЧЄНЄ ; 2Г2ЄС2ЄПІЄ зі§ 
зрізати (зріжу -еш -ріж): геггп^с 
зрілий ; також : спілий, доспілий, 

стиглий, дорослий, дійшлий 
зрілість; іспит зрілости 
зріне (-я) : \УІСІ2ЄПІЄ (ф.) 
Зрінїй (-нїя): 2гіпуі 
зрітель (-ля) : туісіг; також : видець 

(-ддя), глядач (-а) 
зрозуміти (-мію) : ггогитіес 
зрослоголовочиі або суголовочні 
(пиляки) : 2Г03Ї0ру1ПІк0Л¥Є (рг§сі- 

кі) (б.) 

зрослоплаточиа (ростйна):ггозіо- 
ріаіколуа (гозііпа), гозііпа с!\уи- 
Іізсіеппа о когопіе ггозіорїаі- 
ко\УЄ] (б.) 

зростати : \уггазіас ; зростати ся : 
ггазіас зі§ 

зростівка (-и): ггозі (зутіуга) (с.) 
зруб горішнощокий : ггаЬ ^огпо- 

згсг^котуу (с.) . 

зрушене ставу : пагизгепіе зіа^и 
(зиЬІихаїіо) (л.) 

з(і)садйти (-аджу -дйш -дй): гза- 
сігіс; зсаджувати (-джую) 

з(і)ситагц (-аю): гзуїас 
з(І)сЙПЇТИ (-НЇІО) : 23І11ІЄС 
зсип (-у) : 2зур 
з(і)синати (-аю): гзуру^ас : з(і)сй- 

пати (-плю -плеш -зісйа): гзурас 

зсїд : гезіасі (ґи ) 
з(і)ступптп (-ступлю -пиш -пй) 

з(і)сунути (-уну) : гзипдс 
з(і)шйти (-шйю): 282ус; з(і)шиватп 

(-ваю): 232у\уас 
зуб (-а): гаЬ ; корінь зуба : коггеп 

2§Ьа ; шййка:згуіка; корона : 
когопа 2§Ьа; ямка зубна:2§- 
Ьосіоі; склйця : 82к1і\УО ; зуби- 
на або зубовипа : козсіап ; кора 
*убна : кога 2§Ьа, сетепі; ду- 
тина зуба : ^апіа 2§Ьо\уа; сіка¬ 
чі : зіекасге; кла : кїу (кло : кіеі); 
зуби черенні або черенякй : 2§- 
Ьу іг20по\ує ; зуби молочні: 2£- 
Ьу тіесгпе (с.) 

зуб деручий або драч (-а): гаЬ 
іпдсу (з.); зуб сукастнй: гаЬ 
з§С2ко\уапу (з.); зуб черепний і 
2аЬ ІГ20П0\Уу (з.) 

зубний : 2§Ьсшу (гр.) 
зубпя (-Ї): иг^Ьіепіе ; Іакге : узу- 

бленє (-я) і кусало (кусала); зуб- 
ня сповна : иг^Ьіепіе гиреіпе ; 

' з. несповна : иг. піегиреїпе ; з. 
ключна : и. г\уагіе; з. неключна 
або щербата : иг. піег\уагіе; щер- 
ба (-и): згсгегЬа (с.) 

з ударом : зГоггапсіо (мз.) 
з часом : 2 сгазет 
з черги : 2 коїеі 
зщибати (-аю) 
зщухнути (зщухну -еш -й): гпікпас, 

изіас 
зяблик (-а): гі§Ьа (Іак£е : зяблидя 

зябля(-ї): 2І§Ь1а (орка під зиму.) (г.) 
зябнути (-бну): гі^Ьпас 
зява : зкггеїе ; рйба дйш з зявами : 

гуЬа обсІусЬа зкггеїаті (з.) 
зявйти ся (зявлю ся -виш ся -вй ся): 

2Їа\уіс зі§ 
зять (-я -тї): 2І§с 
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И. 

-ик б іменниках, утворених від 
дієприкметника страдального, 
пр. ученик (не : ученник), му¬ 
ченик, сьвященнк, пхсланик (пі- 
сланйцтво) ітд.* 

-имо в 1. особі ч. мн. часу теп. 
дієслів, котрих 3. ос. ч. од. 
часу теп. кінчить ся на -ить : 
носимо, носить; терпимо, тер¬ 
пить; мусимо, мусить; мовчимо, 
мовчить; лежимо, лежить ітд. 
[але: -емо в 1. ос. ч. мн. часу 
теп. дієслів, котрих 3. ос. ч. од. 
часу теп. кінчить ся на -е: 
їдемо, ї іе; веземо, везе ; несе¬ 
мо, несе ітд. 

-йця є то наросток в іменниках, 
особливо утворених від дієприк¬ 
метників страдальних, пр. уче¬ 
ниця (не : ученниця), відданиця, 

мучениця, післаниця; вязнйця, 
гостйниця, камениця ітд.; але : 
винниця, законниця, наклбн- 
НЙДЯ 

-им -їм є закінч, в VI. відм. ч. од. 
в деклїнациї прикм. і 8аімен- 
ник. в роді муж. і середи., пр. 
з тим пильним учеником; тин 
красним яблоком; з своїм дру¬ 
гом 

-ими, -їми є закінч, в VI. відм. ч. 
мн. в деклїнациї прикм. і за- 
імен. у всіх трох родах, пр. 

V з тйми пильними учениками; 
. тйми красними яблоками; тйми 
/хорошими книжками; своїми 
кіньми 

йриця (йрицї): ігазгка (з.) 
йрник (-а): озіісгка (госігаі зіопо- 

8а) (в.) 

И. 

Йоавїтн : Іоаппісі (гакоп) 
Йов (-а): НіоЬ 
йод (-у): досі; йодоводень : рсіо- 

хуосібг; йодоформ : ^осіоіогт ; 
йодйкгзобек (х.) 

йой : Ьіасіа 

Івопич (-а) : іхуопісх 
ігла(-й, ігли); також : готка (-и -й) 
іглоскірець (-рця): згкагіїтрпіа; 

також : окбльча (-і) (з.) 
їгра (-Й); також : гра (-и); забава 

(-“) 
ідеал (-у-п) (то, що тілько в ідеї, в вй- 

. ображеню єствуе); І Д е а і ь н и Й 
ідентичний : тожсамий, тотожний 

йолуп (-а -и): ^Іиріес 
Йоа : ,|ОП (ф.) 
Ионатан (-а) 
Ионїя (-її); йоиьский 
Йорлаа (-у) 
Йосиф (-а): ІбгеГ 

ідея (-ЄЇ) (образ, стать, вйображенє, по- 
нятє, первовзір змисловйх річий) 

ідйля (-і) : і (і у 11а (рщ ноезиї, пісня ху¬ 
тірна); ідилічний 

ідиосиекразия : неоправяапа від¬ 
раза до декотрих річий, пр. 

'страв, красок, ліків 
ідиот (-а): слабоумнпй, иівголовок, 

неук 
5* 



Ізабелла (-Ї) 
ізвн^тр = з середини 
іззовні = знадвору, з окола 
ізолювати (-люю): відокремити 
Івокра г (-а): Ігокгаїез 
Ізраелїт (-а -и): ізраелїтский 
ІКВа (ріка) 

іл (-іду): ії; іл солйстий : ії зоїо- 
поіЗпу, ії зоїпу (м.) 

Ілїон (-у) 
Іллірия (-ИЇ) 
Ілїйда (-и) 
ілю8ия (-иї): пуста надія, зл^да, 

омана 
ілюмівация (-иї): урочисте осьві- 

тлене міста, будинку і т. і. 
ілюстрация (-иї): пойснепе; зобра¬ 
жене ; картина, пояснююча текст 
якого твбру 

-ім, -їм є закінч, в VII. відм. ч. 
од. в деклїнациї прикм. і зай¬ 
менник. в род. муж. і середи.: 
в тім сильнім ученику; в тім 
краснім йблоцї; в своїм друзі 

імаґінация (-иї): зображаеє; уйва 
іменник (-а): ггесгохупік (гр.) 
іматрикуляция (-иї): вписане до 

метрики вйсшої школи 
іміґрация (-иї): привапдрбване; на¬ 

плив чужої людности 
імовірність (-ости): ргауусіоросіо- 

Ьіепзі\уо (а.) 
іаперая (-иї): цїсарство 
імпет(-у): наступ, напад; сила 
імй((мени, імена): іті§ 
Інн : Іпп (ггека) 
інйкше: іпасгез 
інвентар (-арй -арі): спис того, що 

находить ся в даній хвилі на 
ґрунті, в мешканю, склепі ітд. 

інверсия (-иї): переставлене слів 
(гр-) 

інгаляция (-иї): вдихане летучих 
ліків (л.) 

Інд (ріка) 
індаґация (-иї) : слідство 
індекс (-у -и) : спис змісту, виказ 

річий; указник, покажчик 
індемпїзация (-иї): відшкодоване, 

винагорода шкоди за якесь 
право або річ відобрану (г.) 

Індої(-нй); Східні іедиї 
індивідуум (ч. од.: невідм.; ч. нн.: 

-а -їв), особень (-бпя), осібнйк, о- 
сбба; індивідуальний гособневнй, 
особистий, окрешішиий (-їй) 

індик (-а -и) 
Івдиянйа (-а -язи -ян) 
Індо-Хіпи 
індукция: іпсіикеуа (ф.) 
іией (іпею): зггоп (м.) 
інбкдия (-иї): вприскуване 
інженїр (-іра -Іри); інжеиі'рия (-иї) 
інїциятйва (-в): почин 
інквізйция (-иї): слідство 
інколи : кіесіу піекіесіу 
їннокентий (-ия): Іппосепіу 
іно : іепо 
Іно (1еони) : Іпо 
іновация (-иї): введене чого но¬ 

вого ; новість, обнова 
іновірець (-рця -рцї); також : чу- 
жовіредь (-рця) 

Інсбрук (-а) 
інсерат (-у -и) : умістка, оголошене 
інспект (-у -в): парник; гряда о- 

грівана теплом вавозу 
інспекция (-иї): нагляд, перегляд, 

контроля 
інстинкт (-у -и): природник 
інструмент (-у -и): прйряд, начпне, 

пристрій 
івсурґевт (-а -и): бунтівник, по¬ 

встанець 
інтабулйция (-иї) : запис пабутої 

власности нерухомої з книгах 
гіпотечних; екстабулядия : ви¬ 
писане (г.) 
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інтеґрал (арикк. інтеґральннй): 
саїка (а.) 

інтелект} альний : умовйй, духовий 
інтелїґенция (-иї): здібність до пі- 

знаваня і понйманя ; образова- 
нє; кляса образованих людйй 

інтенсйвний : сйльвий, напружений 
інтендия (-иї): намір, гадка, охота 
інтервал : іпіег\¥а! (мз.) 
інтердйкт(-у -и):заказ; церковна 

клятва 
інтерес (-у -и): річ. занимаюча ко¬ 

го; увага, припала, хосен, зиск 
і нтерпеляция (-иї) : перерване мо¬ 

ви ; візване до даня вйяснепя 
інтерпункция (-иї): перепйнане 

в письмі 
інтерреґнум (невідм.) : безкоролївє, 

меживлада 
інтерцйза (-и) : контракт; перед- 
шлюбний запис 

інтуїция (-иї) : вглядане в себе ; 
представлене собі чогось в сьві- 
домости без посередництва ре- 
фдбксиї 

інфамія (-ії) : нечесть, підлість 
інфиюеаца (-и): ^гура 
нфляетп (-япт); інфлйатский 
ншнй (або : йпший): іппу 
олйт (-а) : Ніроііі 

ав (-у), 
ационаїьпий (необчислймий; 
протйвпий розумови) 

іржати (-ржу -єні -к): г£еб 

їда, їллб : дасіїо 
їж (-а -і):}Є2 (в горах: ярйч 

-а;і) (з.) ^ 
їжинець (-нця) : зейолуіес (з.) 
їздець(-дця-дцї) :}е£сІ2Іес 

іриїация: наводнене (г.) 
Ірйда (-п): Ігуз 
іритация (-иї): подражнене, гнів ; 

іритувати ся 
Ірляндия (-иї); ірляндский 
іронія (-її): удаване, скрйтий глум 

(гр.) 
Іртиш (ріка) 
Ісаак (-а): Ігак 
Ісая (-аї): Ігаіаз2 
іскра (-п) : ізхга 
іскрити ся (іскрю ся -иш ся) 
Іслям (-у) 

Ісмена (-и) 
Іспанія (-її): Нізграпіа; Іспанець 

(-нця) 
іспит (-у): ексамін 
ісповідаие : \¥угпапіе; ісповідний; 

безісповідний 
ізотерма 
істик, бстик: ізіук, зіук (Іораіка 

сіо оегузгсгапіа рїи^а) (г.) 
Істм(-у); істмійский 
істория (-иї): Ііізіогуа; дїєпйсь (-и) 
Істория рускої літератури Огонов- 

ского 
істота (-и); також : суть(-и) 
Істрия 
Іта Гін (-її) : ’ШосЬ.у; італїйский 
Італієць (-лїйця) : Шосії 
іти (іду -еш -й, ішов, ішла -ло) 
Іфіґенїя (-її) 
іхтиольбґ (-а -и): дослідник, що за- 

пимає ся наукою о рибах 

і. . 
ЇЗДИТИ (і'ЖДЖу, ЇЗДИШ) : }Є2(І2ІС 

їсти (їм, їш або їси, їсть, їмо, 
їсте, їдять; їдж, їв, їла, їло) 

їх, їм [не: іх, ім] : ісЬ, іт 
їхній (-ий) -я -е : паїейцсу сіо пісЬ 
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к. 
кабель : каЬеІ (ф.) 
кабінет (-у -в): відокремлена кош¬ 

лата; поміщене збору спецпяяь- 
них примірників ; рада міністрів 

кавар (-ря): кахуіагг; каварпя 
Кавказ (-у); кавкаскпй 
кавтеризацяя: випалюване в ці¬ 

лях лїчпйчих (я.) 
кавун (-а -й): катуоп (б.) 
кавция : кожда річ дана на обез- 

печене доповнена якогось зобо- 
вязаня (г.) 

кавяр(-у) або ікра з вйза і де¬ 
котрих інших родів осетра : ка- 
луіог (з.) 

кагал ( у-й) (рада жидівских ви¬ 
борних) 

кадь (-и), кадка (-и -й): касіг 
кадм: касіт (х.) 
казамата (-и -и) [італ.] (ЛУаІІ^е- 

хуоіЬє) 

казати (кажу) : 1)то\УІс, 2) гог- 
кагу\уас 

Казимир (-йра): Кагітіегг 
казка (-и -й): оротсіасіапіе 
Казно (-зя) 
кайданй (-ів) 
Каїн (-а) 
какаовець (-овпя): <Зг2Є\уо како- 

охує ; чоколяда (-йди) : сгеко- 
Іасіа (б.) 

каламар (-аря -арі) 
Кальдерон (-а) 
Калб (певідм.): Саіаіз; калєтань- 

ский 
Кйлєнбері'(-а) 
кале плаз (-я -і): каїепсіагг (ф.) 
калйти (-лю -лиш -ай): Ьагіотсас 
калиточнпк (-а): Іазгпік |також : 

трясплупки (-умок)] (б.) 
калії) афія (-ії): краснопйсь (-и) 
каліка (-и): каїека 

Каллїбпа (-и): грецка муза 
Калїпсо (-и) 
Калїш (-їша); калїский 
Калькутта 
Камбіз (-а) 
Каменепь Полільский 
камепиця (-Ї -І): капле пі са 
Камілль (-лля): Катіїїиз 
камінь (-еня-еаї-енїв); камінний, 

камянйй 
камінь пробний : катіеп ргоЬіег- 

сху ; Муі; також: пробник (-а), 
лїдйт(-а) (я.) 

Капі яка Струмилова 
кампанія 
камфора (-и) 
камянйй, камінний : кашіеппу 
Канів (-нева) 
Канни (Саппае); під Каннами; 

в Каннах 
канонічний : відповідаючий цер¬ 

ковному правилу 
канцелярия (-иі): ппсарня (-Ї) 
канцлер (-а -і): високий урядник ; 

перший міиі’етер 
капати (-аю): карас 
капелан (-а -и): віисковйй сьвя- 
щеник 

капітал (істина): каріїаі (а.); ка¬ 
піталіст (-а) 

К пііто іїй (-їя): Карііоііаш 
капля : кгоріа (ф.) 
Каппадокія (-ії) 
капуста (-и -й) : каризіа (б.) 
к иїусія іик (-а): каризіпік (з.) 
кара (-и) (нґ) 
каравани (-и): валка купців або 

ну гініків 
Караїбске море 
кара (-а-йі:кагаз (з.) 
карані (-раю): кагас 
Карйнтин (-пі) 
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карйта (-и) (берлин, ридван) 
кариятйда (-и -и -йд): велика ста¬ 

туя людска, підпираюча голо¬ 
вою або раменами балькованє 

карлик (-а -и) (піґмей, куцан, ку¬ 
ца к) 

карність (-оцти) (пґ.) 
Кароль Велйкпй 
кароокий : о сгагпусії осгасїі 
Карпати (-аг); карпатский 
карпеля (-Ї): кагріеі [інакше : бру¬ 

ква або бруков (-ви), квак] 
(о.) 

Картаґіна (-и): Кагіа&іпа 
Картезий (-ия): Кагіегуизг, Непе 
Безсагіез 

карусель (-сля): кагигеї (крутїлка, 
людова забава) 

каса (-и): скарбнйця 
каеарня (-арнї -арнї) 
касация (-иї): знесене, уневажненє 
касибр (-а -и) (скарбник) 
каейно (-а), іт.: товариство для 

спільної забави 
Кассандра (-и) 
Кассий (-ия): Каззуизг 
катакомби (-омб): печери, в котрих 
Римляни ховали покійників 

катаплязми : оклади лїчнйчі (л.) 
катаракта, ейвий мрак : гаста (л.) 
катастер ґрунтовйй : спис і опис 

всіх ґрунтів в цїли.вйміру 
ґрунтового податку (г.) 

катафальк (-а -и) : мари 
катервак (-а): сіеіг2е\у, катервач- 

ка або тетерйця: сіесіогка 
(«.)_ 

катпхйт(-а -и): каіесЬеіа 
католик (-а); катблицкий : все- 

сбвітний (-їй), вселеньский 
(церк.) 

Катон (-а): Каіа 
качка (-и-й): каегка 

кашавка (-и): ріїсії, роріеііса (з.) 
кашкет (-а-и) (шапка з дашком) 

кашляти (-яю) : казгіас 
каштан (-а -й) : казгіап ; к. їдбмий : 

к. ^асіаіпу; к. кіньскйй або 
гіркокаштан : к. копзкі (б.) 

Каяфа (-и): Каіґазг 
кваїранс (-у -и) : чверть (години) 
квадрат (-у-и): 

квалїфікапия (-иї): означене яко- 
сти; уздібненє 

квараніана (-и) : відосібненє о за¬ 
раз лйву хорббу підозрілих лю- 

• дйй (л.) •• 

кварц (-у): к\уаггее (квас кремовйй 
або кремянка) (м.) • * ; 

квас (-у): клуаз; квас азотовий : 
к\уаз а20І0\уу; квас азотавий: 
к\уаз агоіалуу - квас боровйй : 
к\уаз Ього\уу; квас сірчаний 
(сїрковйй): клуаз зіагко\уу; 
квас сїркавий:: к\уаз зіагко\уу; 
квас сільнйй: к\уаз зоїпу ^ квас 
муравельнай : к\уаз тго\уко\уу; 
квас оптовийс клуаз осісшу ; 
квас винний : к\уаз угіппу; квас 
молочний : кугаз шіекоугу ; квас 
яблочний : клуаз іаЬІксшу; квас 
товіцевйй : клуаз іїизгеголуу; 
квас салїцильовйй : к\уаз заіі- 

' суіолуу (х.) 

кваснйй : клуазпу 
квестар (-ара-арі): законник, що 

збирає запомогу на монастйр 
квестия (-иї): пйтане 
квич (-а-і): к\уіс20Ї (з.) 

квінквенїя (-її) (пятилїтний дода- 
. ток до платні) 
Квінт (-а): Клуіпіііз 
Квінтилїян (-яяа) 
Квірйт (-а -в): Кшгуїа 
квіт (-у-и): клуіі • 4 ' 
квот (-а): ііогаг (а.) 



70 — 

квота (-п) 
кедрина (-и) : ІітЬа (б.) 
Кельт (-а -п): Сеіі; кельтййский 
кераміка (-и):прбмисл запинаючий 

ся виробами з глини (т.) 
керваиич(-а) або карнебль (-ю): 
кагпеоі сгуїі кг\уа\упік (м.) 

кервйсток (-стка): кпуоіосгек (б.) 
керма (-и, кермй): зіег 
керманич (-а -і) : зіегпік, кіего- 

\упік 
кертйдя (-Ї): кгеі (з.) 
кефір : напій витворений з молока 

_(Г.) 
кивнути (-ну -неш -и): зкіпас 
кидати (-аю): гкисас 
кидр (-а): сесіг (б.) 
Київ (-єва): Кідо\м.; кгіївский 
киновар (-у): супоЬег (сїрчак 

ртутний : зіагсгек гіесі) (м.) 
кипіне: \уг2епіе (ф.) 
кипіти (киплю -пйш -пй): кіріес 
Кир (-а): Сугаз 
кисень (-сня) : Неп (х.) 
кислий : к\уазпу, кізгопу 
кисневедь (-вдя -вдї): ііепохуіес 
киснехльбрак: НепосЬІогек 
кисть (-сти): репгеї 
кистянка (-и): р^сігіак (б.) 
кит (кйта або кита, кити або кити): 

\уіе1огуЬ, \уа1 (з.) 
Китай : Хіни ; хіньский 
кйтидя (-Ї): Ьикіеі (р.) 
китовець (-вдя -вдї) : сі\уир1еі\УО- 

л^іес (з.) 
кишки або ялйта : кізгкі сгуїі ^е- 

Іііа; кишка тонка: деіііо сіепкіе; 
дванайцятка : сІ\уипа5Іпіса; 
кишка тбщиа : деіііо сгсге; кишка 
бедрова : Ьіосіголує ; кишка 
груба : зеїііо ^гиЬе; кишка сліпа 
або днбва : к^іпіса, іеіііо зіере; 
вйрісток хробаковатий : \ууго- 
зіек гоЬасгко\уу ; окруженця : 

окг^гпіса; кишка заузна, кишка 
двбрня або відхіднидя : деіііо 
осісЬосіолує, осІЬуІпіеа, деіііо 
ргозіе (с.) 

Кікльоп (-а) : Сукіор 
кількалїтний: кіікоіеіпі 
Кілїкія (-ії): Суіісуа 
кілька осіб : раг§ озоЬ 
кількість (-ости): ііозб 
кільця : коїка (ґн.) 
кільче (-а): кіеїек (б.) 
кільчене (-я): кіеікотапіе (б.) 
Кімон (-а): Сутоп 
кін (кона, кони) : пагоге (м.) 
кінь (коня, коні, кбний): кой. (з.) 
КІНКЄТ (-у -ц) (рід лямпи з бляшаною 

стїнкою для відбитя сьвітла, іменно 
в театрі) 

кінчинй горішні: осіпо^а §огпе ; 
барк (-у) : Ьагк ; лопатка (-и) : 
їораіка; гребінь (гребеня): £гге- 
Ьіеп; вйрісток круківкбвий : 
хуугозіек кгис2осІ2ІбЬу; вер¬ 
шок лопатки : луіеггсіюїек 1о- 
раікі; ключиця (-Ї) : оЬо^сгук 
(у люду : ярмо -а); рамя (-мени) : 
гаті§ ; передрамя : рггесігаті^; 
ліктївка (-и) : козс 1оксіо\уа ; 
лучйдя (-Ї): зргусЬа; рука (руки, 
руки): г§ка ; передруче : рггесі- 
г§сге сгуїі парі^зіек; середру- 
че : зг6(іг§С2Є ; пальці або пер¬ 
сти : раїсе; палюх (палюха) : 
ксіик; зернатки або хрупки : 
ІГ2Є32С2кІ (с.) 

кінчинй долішні: осіпойа сіоіпе ; 
лоханя (-Ї) : тіесіпіса; стегно 
(-а): цсіо, козб шіо\уа; під- 
стегне(-я) : росіисігіе ; голінь 
(гблени): козс доіепіохуа; ли¬ 
стівка (листівки): козс Іусікохуа; 
наколїнець (наколїндя): пакоіа- 
пек, ггерка [денеде у лю¬ 
ду : чашка (-и)]; стопа (стонй, 
стопи):зіора ; приплесне або 
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передспйнє: зі?р, рггебзіоріе; 
плесна (-и) або середстіпє: згбб- 
зіоріе [також : плесно (-а)]; 
пальці : раїсе ; зернатки або 
іруПКИ : ІГ2Є82С2кІ (с.) 

кіоск (-а -и): альтапа в хіньскім 
стилю 

кіпарис (-а): сургуз (б.) 
Кіпр (-у): Сург 
кір (кору), кир (кйру): киг, осіга 

(л.) 
кірасибр (-а -и): опанцйрений жов¬ 

нір тяжкої їзди 
Кірґіз (-а) 
Кірке (-и): Сугсе 
кісьба (-Й, кісьби): козЬа 
кісляк (-у) = у Гуцулів квасне мо¬ 

локо : гзіабіе шіеко (г.) 
кість (кости) : козс ; кости довгі 

або свирілеваті: козсі бііщіе 
сгуїі різгсгеїохуаіе; кости пло¬ 
скі : к, ріазкіе; к. короткі: к. 
кгбікіе ; кости голови : козсі 
£Іо\уу; кости кадовба : койсі 
кабїиЬа сгуїі іиїо\уіа; кости 
кінчйн : коЗсі обпб£у (с.) 

кістянка (-и): резікохуіес; також: 
камянчак (-а); кістка (кістки, 
кісткй) або камянець (камяйця, 
камянцї): резіка (б.) 

кіт (кота, котй): кої (з.) 
кітляр (-яря -ярі): коїіагг 
кладка (-и -й) 
клевак (-а -й): кіеї 
клевета (-Й): роі\уагг; також: по- 

клїп (-епу), наклеп (-у), обмова, 
поговір 

клей (-ею): кіе) 
клейкість (-ости): Іеркойс (ф.) 
клеїти (-ею -еїш): кіеіс 
клекотати (-очу): кіекоіас 
клен (клену) : кіоп (б.) 
клепнйй або клепкйй : кіераіпу (м.) 
клепність, ковність : кіераіпозс (ф.) 
клец (-л -и): кіос 

клещінець (-нця): оЬгагкі (б.) 
клептоманія (-її): нічим еезвйтяжи- 

мий наклін до крадежи (л.) 
клин: кііп (ф.) 
клич (-а -і): гасло, поклик 
клієнт (-а -и) (чоловік залежний від 

кого; поручаючий кому свою 
справу); клїептеля 

клїма (-и): кіітаі; також: підсб- 
нє (-я) 

клініка (-и) : шпиталь, больниця, 
получена з факультетом лікар¬ 
евим (л.) 

Клїо (Кдії): Кііо 
Клїтаймнестра (-и): Кіііетпезіга 
клітина (-и) : кошбгка; ядро клі¬ 

тинне г^абго котбгко\уе; обо- 
лона клітинна : Ьіопа котбг- 
ко\уа (з. б. с.) 

клітини нюхові: котбгкі \уєс1іо\ує 
(с.) 

кліщ (-а -і): кіезгег (з.) 
кліщі (-ів): кіезгеге, оЬсе^і 
Кльодвік (-а) 
кльомб (-а -и): цьвітшік, травник 
клопіт (-оту -оти): кїороі 
клопотати (-очу -очеш) 
клубівка (-и) : зкиїіса (з.) 
клусом їхати : кіизет )ес1іас 
клювинець (-нця -нцї): бгібЬак 

(гхуіегг? зз^се г гг?би зіе- 
ко\Усб\у) (з.) 

ключ (-а -і): зуііо^ігт (лґ.) 
ключина (-и): гхуогпік (кіисг, ка- 
тіеп ІиЬ се^Іа и згегуіи зкіе- 
ріепіа) (р.) 

ключка (-и -й): кіисгка (к.) 
кляґ(-у) або підпустник (-а) : іга- 

\уіепіес сгуїі йіаг, сг\уагіа і 
озіаіпіа ІогЬа йоі^бка рггейи- 
хуасга; підпустити або закля- 
ґати молоко : бас ка\уа!ек 1га- 
\уіепса сіе1?се£0 бо тіека, £еЬу 
зі? рг?бгеі зсі?1о (з.) 
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кляйстер (-стру) 
клякер (-а -и) (нанятий оплескувач 

театральний) 

клякніть : к1§кпз.с (ґн.) 
кляса(-и); клясовйй 
клясйчний : придержуючий ся кла¬ 

сиків; взірцевий 
клятьба (-Й): рггузі^^а 
клятп -сти (клену -ещ -й): кі^с 
клячіги (клячу -чйш -чи): кі^сгес 
кмин (ойну) : кшіп, кагоіек ; 

також: кмйнок (кмйнку) (б.) 
книгар (-аря -арі): кзі^агг 
книгарня (-Ї -ні -рень): кзі§£агпіа 
кнйги (книг): кзі§£І, іггесіа іогЬа 

йоїцсіка ргге£и\уас2а (з.) 
кнйжка (-и -й -ок) : кзі^ка 
кніт (-ота -оти) : £ПОІ 
кнувати (кную -£ш -уй): кпий 
княгйня (-Ї): кзі§£па 
княжна (-и) : кзі§£пісгка 
князь (-я -зі): кзіц^ 
князівство : кзі§зі\¥0 

коадютор (-а -ори): помічнйк (-а) 
хобй : ЬуІеЬу 
кобйльниця або шталюґа : 32Іа- 

Іи^а 
коблик (-а -и): кіеїЬ (з.) 
кобуз мишолов : туз20Їб\¥ (з.) 
коваль (-я -І): котаї 
ковбаса (-Й -аси): кіеїЬаза 
ковнйй або ковкий : ко\¥а1пу (м.) 
ковнїр (-а -и) або комнїр- (-а -и) 
ковчег (-а) : агка N00^0 (пґ.); та¬ 

кож: кіот (-а) або ківот (-а) 
когож : ко£02 

когорта (-и): відділ піхоти, відпо¬ 
відаючий нйнїшеьому баталїо- 
нови 

кодекс (-у -и): первісна * рукопйсь; 
уклад прав; кнйга прав 

Кодр (-а): Косіпдз 
кождий : каМу 
кожемяка (-и): ^агЬагг 

кожулька (-и) : тіезгек (б.) 
кожух (-а -й): ко£исїі 
коза (-Й. кози): кога; козел (кізла, 

кізлй): когіеї; козор (-а) або 
козоріг (козерога) : когіого&ес 

козелець (-льця -льцї): іазкіег; ко¬ 
зелець бстрий, терпйбіда або 
іскорник :^азкіег озігу сгуїі ргу- 
52С2ЄПІЄС (б.) 

козоріг (-рога) : когіого&ес (ф.) 
козуля (-Ї): когіса (іегаг іесіупа 
апіуіора еигоре)зка) (з.) 

коїти (кою -оїш): коіс 
кокосовець (-вця) : раїша кокозо- 

\^а (б.) 
колесо розгонне : коїо го2р§сІо\Уе 

(л¥ тазгупіе) (ф.) 
колець (кольця, кольці): коїес 

(з. б.) 
колбіа (-и): товариш ; колежань- 

ство 
колбґія (-ії): коїіе^іит (збір людйй, 
що- мають однакову ціль праці; вйсш® 
заведене наукове) 

колєґіята (-и) (костел, при котрім є ка- 
пітула) 

колбкция (-иї) (збір, збірка) 
колй би: £СІуЬу 
колибудь, колинебудь 
колйворот: коїош’бі (ф.) 
коли деколи кіесіу піекіесіу 
колйж: кіесіуй 
колй інде : кіесіу іпсігіед 
колйсь : кіесіуз 
колїґация (-иї) (споріднене, побра¬ 

тане, союз) 
колїзия (-иї) (зіткненє противних 

собі річий; спір; розлад, не¬ 
згода) 

колінце (-пця -нця) : коіапко (б.) 

(Р-) , , 
колїсцеватий : коїкодуу; корона ко- 

лїсцевата : когопа коїко\\*а (б.) 
коло : коїо (\у ^еопгеігуі); колесо : 

коїо (пр. и \¥оги); коло впй- 
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сане : коїо \урізапе; коло опи¬ 
сане : коїо орізапе (їм.); коло 
годйипе : коїо £ОСІ2Іпо\ує (ф.) 

коловатиця, крутячка, кручена 
хороба : ко1о\уасІ2па (хороба 
овець і рогового скота викли¬ 
кана живучою в мозку тих зьві- 
рят решетйною) (г.) 

коловйй : коїізіу (р.) 
колодиця (-Ї): кїосігіпа; інакше : 

стромйця(-ї) (б.) 
колодка (-и -й): кібсіка 
колодязь (-зя): зіисіпіа 
кольоквія (-ії): коїіокшит (нау¬ 

кова розмова, розправа, дй- 
еиута)• 

Коломйя (-иї) 
кольонїя (-її): осада, слобода 
Кольбнїя (-її); кольоньский (Кбіп) 
колос (-а -и): кіоз; к. зложений : 

к. гіойопу; колосок (колоска, 
колоски): кїозек (б.) 

колоти (колю -еш -й): кіис 
колотити (-лбчу -отиш -й) : кібсіс 
колотнеча (-і) : кібіпіа 
Колюмб (-а) 
коляда (-Й): кої^ба 
коладра(-п): коїепбга (б.) 
колятор(-ора-ори): коїіаіог 
коляциопувати (-пую) ; нровірю- 

вати 
комар (-а -ц) або комар (-я -і): 

кошаг (з.) 
комасация (-иї): лучба ґрунтів (г.) 
комаха (-и): отуаб (з.) 
комахоїд (-а) : 2\уієг2§ о\уабо^ег- 
пе, зза\уіес о\уабо2егпу, о\уа- 
бо^егса (з.) 

К0МЄДИЯ (-ИЇ) (театральна штука, в ко¬ 
трій представляють .ея сцени з житя 
приватних осіб, їх хиби та сьмішности) 

комедиянт (-а -и) 
коментар (-аря -арі4): кошепіагг 

(пояснене ЯКОГО твору) 

комета (р. жень.): котеіа (ф.) 
комин (-а), димар (-а): котіп (ф.) 
коминяр (-яря-ярі) 
комісия (-иї) 
комітет (-у -и), фр. (гурт осіб, котрим 

доручено занятись якоюсь справою) 

коміть : рггеггиіпіе (корГйЬег) 
,(ґн.) .• 

комітьголов : £Іо\уд. паббі 
комічний : сьмішнйй, забавний 
комната або кімната : заіа \у згко- 

1е; котпаіа, ігЬа 
компанія (-її): товариство, відділ 

війска 
компенсация(-иї): вйрівнане вза- 

їмних належностий і претенсий 
комплемент (-у -и) : чемне слово; 

підхлібство; мйлощі • 
комплбт (-у -и): повно число осіб 

потрібних до чого 
компот(-у -и):овочі варені з цу¬ 

кром ; узвар 
компрес (-у -и): прйкладка 
компроміс (-у -и): угода, умова; ми- 

ровйй суд 
контур (-а-п): начальник лицар- 

ского закону 
комуиїкат (-у-и): документ, удїлю- 

ваний другій стороні до роз¬ 
глянена; повідомлене 

комупїкация 
комфорт (-у -и): вигода в полученю 

.з виставностю 
конвент (-у -и): народне згрома¬ 

джене; монастйр; нарада 
коиверсация (-иї): розмова 
конверсия : зміиа довгів • виеоко- 

. процентових на довг пизкопро- 
центбвий (г.) 

конвікт (-у -н): пансіон, бурса 
конвульсия (-иї) : корчі, перелоги 
конґестня (-иї): сильнІйший прй- 

плив крбви до голови (л.) 
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конґрес (-у) : зїзд (висших осіб з ріж- 
них земель по полїтйяним справам) 

конґресівка (-и): Польске коро¬ 
лівство, утворене на відень- 
скім копґресї 1815. р, 

КОНҐруя (-]) (платнй духовним) 

кондуіта(-и), фр. : поведене 
конексиї (-ий) (родинні звйзи або 

впливові знакомости) 

конбць (кінця, кінці): копіес 
конект^ра (-и): догад, прйцуск 
конкордат (-у) гумова між папою 

а державним правлїнем 
конкурс (-у -и): співубігане - о на¬ 

городу, о посаду 
коновід (-вода) : иргстасігазцсу 

копіє, коїїзкі гїосігіез 
Конон (-она): Копоп 
конопля (-Ї): копоріа (г\уук1е \у 

ІісгЬіе тпо^іез и£у\уапе: ко- 
поріе, коноплі сгуїі колопнї); 
поскінкй, плоскінкй або побір- 
нйцї: рїозкіткі аіЬо зизгкі; 
матїрки або головачі : ^їо^асге; 
сїмя (сїмени) або сїменець 
(-нцю): „зіеті§ц 1. ]. о\уосє 
(піеіиркі) копорі (б.) (г.) 

консенс (-у -и): згода, дозвіл вла- 
сти 

конснлія (-ІЇ) : копзуїіиш (нарада лі¬ 
карів над хорим) 

копсйляр(-яря -ярі): радник; лікар 
консистория (-иї): копзузіогг 
консоля (-Ї), фр.: підстава під зер- 

кало, під гіпсові фіґури і т. и. 
консоляция (-иї): потіха, почасту- 

нок по похороні • 
консорция(-иї) : корзогсуит (злука 

кількох банків в ці'ли переведеня якої 
фінансової операциї) 

констеляция (зьвіздозбір) : §луіа- 
гйогЬіог (ф.) 

конституция 
консуль (-ЛЯ -лі) 

консультация (-иї): нарада, порада 
контенанс(-у): сьмілість, притом¬ 

ність 
континґенс (-у -и): припадаюча 

кількість (війска, податку ітд.) 
континент (-у -и): суша, суходіл 

(-олу) 
контракт (-у -и): угода, умова 
контраст (-у -и): протиставність, 

супроть (-и) 
контроверсия (-иї): спір, дйспута 
контроля (-Ї): провірюване, надзір 
контузия (-ні) : стовчене 
контуиация: відосібнене зараже¬ 

них людйй або зьвірят) (л.) 
контур(-а -и):гравйця рисунку 
контуш (-а -і) 
конференция (-иї): порозуміване 

в якійсь справі, нарада 
конфітури (-ур) .- овочі смажені 

в цукрі 
конфузия (-иї); змішане, заклопо¬ 

тане 
Конфуций (-ия): Копі'исуизг 
концепт (-у -и): по.мисл, задум .у- 

лбжений біг мйслцй 
концерт (-и'-и): музичний цбпис, 

згідність звуків 
конюґация (-иї): відміна дієслова 
конюшина (-И): копісхуда (також : 

конич, коман і- команйця) (б.) 
копальня (-ні -нї): корціпіа 
копати (-аю) :-корас 
Коценгаґа (-и); копенгаґский 
копервас (-у), вітриоль (-блю) 
коперта (-и), ' іт,: паперова піхва 

на лист 
копитень (-тня).: коруіпік (б,) 
копійка (-н): мідяний гріш росйй- 

ский 
копія (-ії) фр. : відпис, список ; 

колие (-ия) або коде (-а), грец, 
списа : \у1осгпіа 
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копрій (-ію): корег ллгіозкі (6.) 
корабель (-бля): окг§1 
корабельник (-а -и): ге^іагг 
кораблик (-а): Іобгік (з.) 
кораль (-я -ї): когаї (з.) 
Кбрвін 
Кордилбрн 
кбрдуб(-а), дуб корковий : баЬ 

когкоууу (б.)* 
коректа (-и): поправлюванє блудів 
коре петиції я (~Иі) (обовязок, прпготбв- 

лювати ученшса до школп з заданих 
лєкций) 

кореспондепция (-иї) : переписна 
(-и); дбпись (-и) 

корець (кірця -рцї): коггес 
Кориолян (-а) 
користь (-исти): коггузс 
коритар (-я -арі) : когуіагг 
корити ся (корю ся) : коггус зі§ 
корінь (кореня або коріня) : ко- 

Г2ЄІІ (б.) 
корінь матернїп : коггеїї тасіе- 

ггузіу ; к. бічний : к. Ьосгпу, 
росіюбпу ; к. пришлякбвий : к. 
рггуЬузгоууу; к. поєдйнчий : к. 
ро^ебупс2у; к. крещастий або 
галузистий : к. гог^аї^гіопу 
(б.) 

корінь (основа): ріепуіазіек (га- 
заба); коріньоване (добуване 
кбріня) : ріег\уіазіко\уапіе (а.) 

корінь : ріепуіазіек \у луугагіе 
(гр.) 

корінник (-а): тап^іе (б.) 
Корнейль (-ля) : Согпеіііе 
Корнелїй (-їя): Котеїіпзг ; також: 
Корнель (-я) і Корнйло (-а) 

корняк (-а -й): кі^сге (б.) 
корогрйзок(-зка): когпік (з.) 
король (-ля -лі -лїв): кгої 
королева (-ої): кгоіо\уа 
королевич (-а -і): кгбіелуісг 
королівна (-о): кгбіет^па 

королївскість(-ости) 
королівство (-а) 
королївіцина (-и): кгб1е\У52сгу2па 
коромисло : Ьеіка (и гса§і) (ф.) 
корона губата або губаста : когопа 

\уаг§ол\та; губа горішня: \уаг£а 
^бгпа; губа долішня : ууагда 
боїпа (б.) 

корона (-и): когопа; корона віль- 
ноплаточна: когопа \уо1порїа- 
іко\уа; к. зрослоплаточна: к. 
ггозїорїаїколуа (б.) 

корона мотпльковата : когопа шо- 
Іу1ко\уаіа; прапор (прапора): 
2а§'іе1ек; крильця : зкггубеїка; 
човник (човника): їббка (б.) 

корона рурковата або рурчаста: 
когопа гпгко\уаіа (б.) 

корона язичковата : когопа ]е- 
2усгко\уаіа (б.) 

коронка (-и) : прозора стяжку 
в ріжні десенї 

короп (-а), шаран (-а); кагр (г.) 
коротенький : кгбсіисЬпу 
короткий: кгбікі; коротко; ко¬ 

ротше 
короткозорість (-ости): кгбіко- 

луггосгпозс (туоріа, КиггзісЬ- 
іі^кеіі) (л.) 

корсар (-я -і): морский розбійник, 
пірат, ушкал 

кортйна (-и): кигіупа (заслона 
в театрі, віддІлююча сцену від 
амфітеатру) 

корунд (-а): когипб (окис гли но¬ 

вий або глинка) (м.) 
корупция (-иї) (пбутб,1 нідкупство) 
корч (-а -і): кггак 
корчлйвість (-ости): кигсгішозс 

,(С.) 

корчма (-И -й): кагсгта 
корчувати (-ую); корчунок (-нку) 
коса (-й): коза, біе Вепзе. Скла¬ 

дає ся з деревяного кісятп 
(кіся : козізко, бег Вііеі, бег 
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ЛУигі) з ручкою (г^сгка, киїка, 
сіег Напсі^гіії) і з желїзвої коїй. 
Широка бляха коси: полотно 
(озігге, ггегак, баз 8епзеп- 
Ьіаіі), а єго хребет: прут(дггЬіе1, 
сіег Кйскеп). Острпй бік: жело 
(біе 8сЬеісіе). 8 ширшого кінця 
має коса: пятку (згу]ка, сіег 
Наскеп) з пупцем (изгко, сіег 
2аріеп). ІІятка коси прилягає 
до кісяти, в котрім є ямка на 
пупець. Желїзний перстїні», 8а- 
ківка і клинці придержують 
косу коло кісяти. 
Косу, щоби була остра, клепле 
ся (кіерас коз§, (ііе 8епзе хуігсі 
£есіеп£е1і) клевпем (тїоіек, сіег 
Наїютег) на бабцї (сіег Ат- 
Ьозз, ЬаЬка), послі* острить ся 
бруском (озеїка, Напсіхуеігзіет) 
і править ся = рівває ся вістрє 
мусакбм с. є. куснем вйгоченої 
Крйцї (г.) 

коса (-оси): тагкосг 
косар (-я -і) або косонбга (-и): ко- 

загг (г £готасіу ра^сгакоду) 
(з.) 

косар, косарик : козпік, козагг (г.) 
коситень (-тня): козасіес (б.) 
кбсмик кишки тонкої: козшук ^'е- 

Іііа сіепкіе^о (с.) 
косогранник (-а): го£пок1іпіес (м.) 
костел (-ела -ели): койсіоі 
костер (костра -рй): зіоз (на котрім 

в старині палено трупи, в пізтйших 
часах єретиків) 

костогрйз (-а) або костоглід (-ода): 
^гиЬосігюЬ (з.) 

костокрйлий : 2 козсіапеші зкггу- 
сіїаті 

костун (-а): козіпіак, озіеоша (л.) 
костяк (-а) або скелет (-а): койсіес 

сгуїі згкіеіеі (с.) 
Косцюшко 

косярка (-и): козіагка, СггазтаКе- 
тазсЬіпе, машина до кошеня 
(Г-) 

котел (кітла, кітли): косіеі (ф.) 
котилїон (-а -и): рід танцю 
котлбг (-а -в): страва з мяса 
котрий*: кібгу; котринбудь, ко¬ 

трийсь 
котрий небу дь : кібгуЬцсіг 
Кохінхіна 
кочене: Іосгепіе (ф.) 
кошичок (-чка): козгусгек (б.) 
кошт (-у -и): видаток, наклад 
кравець (-вця -вцї) 
кравеччина (-ини): кгашессгугпа 
крадіж (-ежи -ежи) 
краєвид (-а -и): кга]оЬгаг (ф.) 
край (-аю -аї): кга] 
країна (-ни); кгаіпа 
Країна (-и): Кгаіпа (князівство) 
Краків (-ова); краківский; Кра- 

ківске (роз. передмістє) 
Краковянйн (-йна -вяни); Крако- 

вянка (-и) 
крамар (-аря -арі) 
крапля (-Ї), капля : кгоріа 
краска (-и -й): Ьагууа (р.) 
красний : рі§кпу; красший 
краснорічйвий: кгазотбхусгу 
краснорічйвість (-ости): кгазо- 
шоуузіхуо 

красночашник (-а): еикаїіріиз (б.) 
Крез (-а): Кгегиз 
крейда (-и): кгеба (м.) (к.) 
крем : кггет ; кремовий : кггето- 

\уу; креман : кггетіап 
кремінь (-еня): кггетіеп (м.) 
крелнйстка (-и) : окггетек (б., 

земля кремнисткова: гіешіа 
окггеткоууа (м.) 

кресати (-ешу -ешеш -ешй): кггезас 
кресйло : кггезіхуо (ф.) 
кречет (-а -и) або біловор : зокої 

ЬіаІогбг (з.) 



77 

крива (-ої); кггу\уа; кривава (-й): 
кггутуігпа (ґм.) 

кривий : кгхучуу (р.) 
кривобокий : кггу\УоЬокі 
кривоприсяга (-и): кггу\уорг2у- 

зі^зідуо 

кривоприсяжний : кггу\Уорг-2у- 
зі^зкі 

кривуха : авґлїйска слабість (гЬа- 
сЬіііз) (л.) 

крижмб (-а, крйжма) гсііггуйто 
крйжниця (-Ї): козс кггу£о\уа (с.) 
крйзка ( и -й): кгухка 
крик (-у -и): кггук 
крилатка (-о): зкггусіїак (б.) 
крило (-а -йла): зкггубіо 
криниця або кирийця (-Ї): зішіпіа 
кристал : кгузхіаі 
криштальний : кгузгіаіохуу 
кристалїзация (-иї); кристалізувати 

(-ую) 
Криси (-6): Кгузриз 
критерия ( иї): кгуїегуиш (познака, 

сдужача до розпізнаня правди в предме¬ 
тах умовйх) 

крити к {той, що оцінює вартість умовйх 
творів або діл штуки ; критика; 
критицизм; критичний 

Крйтон (-а): Кгуіоп 
крихкість, крушність : кпісЬозб; 

крихкий: кгисЬу (ф.) 
кричати (-ичу -ичйш): кггусгес 
Брів вий: кгешіу 
кріль ( бля-олі) також: кр!лнк(-а 

-и): кгбіік (з.) 
кріп (-бпу): корег (б ) 
крівкий : кгкеркі: кріпший; кріпко, 

кріпше: кгкерсіез 
крісло (-ла -ла): кггезіо 
кров (-в): кге\у; посочйяа (-и) або 

сйровать (-а): озосг, зигсшіса; 
тільце кровне : еіаїко кгш; 
8сІлона(-и) або сцш (сцїиу): 
зкггер; тільце безбарве або лім¬ 

фатичне : сіаіко ЬегЬапупе аІЬо- 
ІішГаіусгпе; кровартерййна або 
бючкоі;а : кге\у агіегуаіпа сгуїі 
І^іпісга; кров жйльиа : кгеуу 
йуіпа (с ) 

кровожерний : кгууіогегпу 
кровотік(-оку), кровоток, кровбтїч 

(-ечи) : кпуоіок (л.) 
кропйза(-и): рокггу\уа; або жалива 

(-я) (б.) 
кроть або крат на кінцй виразів: 

двакрбть або двакрат, кілька- 
крбть, мпогократ ітд. 

крохмаль (-лго) 
круг (-а): кга£ек, кщд (ф.) 
круглолйций : окгадіез іжагху 
круголь (-гля - глї): кг§£Іе1 
кружба або кружене крови : кгд,- 

£епіе кг\уі; обіг крови велй- 
кпй : оЬіе£ кг\уі \уіе1кі; обіг 
крови малий : оЬіе£ кг\уі таїу 
(с.) 

кружлянка (-и): \угоіек (з.) 
кружок (-жка -жкй): кг^ек 
крунпяк (-а): ікггак, затіса гуЬу ; 

також: ікрбвиця (-Ї) або ката¬ 
нок (-а); ікга (згсге^біпіе и £1е- 
сігіа), каша абб крупи (з.) 

крутлик (-а): оЬагіІік (з ) 
крутоберегий : о зіготуеіі Ьгхе- 

£ас1і 
круторогий : та^су кг§іе го^і 
кручак (-а): вівця діткнепа неду¬ 

гою коловатицї; гл. коловатиця 
(г-) 

кручбк (-чка): іигкиб; також : 
вемледух (-а): медведик (-а) (з.) 

Ксаверий (-ия): Кзачуегу 
Ксант (-а): Хапіиз 
Ксантйппн (-и), але: ксантйпа 

(зла жінка) 
Ксенофап (-а): Хепоіапез 
Ксеаофбнт (-а): ХепоГоп 
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Ксеркс (-а): Хегхез 
ксьондз (-а -н -ів): кзіасіг 
Ктезифонт (-а): Кіегуіоп 
куб (-а): згезсіап (а.) 
кувати (кую): кис 
куди: к§сіу 
кужівка(-и), кужелина: к%<І2Іе1, 
Зріппгоскеп (г.) 

кукіль (куколю): к^кої (г.) 
кукла (-и) : росгугагка ; куклити 

ся : рггеоЬгагіс зі§ \у росг\уаг- 
к§; гусїльниця закуклила ся : вд- 
зіепіса рггеросгхуаггуїа зі§ 
(8.) 

кукурудза (-п) 
куластра або коластра; гл. моло¬ 

зиво : зіага (г.) 
кульгавий: ки1а\уу 
кулячка: киїапка (з.) 
кумлик(-а): тизіук (тисЬ6\ука 

сікщогойпа, ^ак котаг, Ьагсіго 
сіокисгіша кїисієт і \уузуза- 
піет кг\уі) (з.) 

РСунакса (-и): Кипаха 
к^ндель (-для -длї): сїльскйй по¬ 

двірний пес 
куниця (-Ї): кипа; також купа 

' (куші) (з.) 

купавка (-авки -й): Зхуіеііік, з\уі§- 
іоіапзкі гоЬасгек (з.) 

купати (-паю): карає 
купецтво ( а) 
Купідин (-а): Кирісіо 
купувати (-пую): киро\уас; купо¬ 
ване 

купчиха (-и); купцбва (-ої-ві) 
курателя (-лї): опіка, чуване над 

чим 
куратор (-а -ори) : праввай опікує 
курация (-иї): лічене’ 

курган (-ана -ани): могила 
куренда (-и) : обіжник (-а) 
куриер (-а -и): гонець (-нця), лі 

сланець (-нця) 
Курий (-ня): Кигуизг 
курия (-иї) : відділ люду ; виборчий 

круг; двір і правлІне паїтске 
курінь (-реея -ренї): кигеїї 
Курляедия (-иї); курляндский 
курс (-у -и); біг; ціна торговельна, 

закінчений в собі виклад науки; 
ні врік шкільний ітд. 

курсив (-у -и): друк, наслідуючий 
письмо 

курсор (-а-ори); курсорйчний; 
скорий пі сланець 

курта (-и): куса одіж 
кусник (-а -и): к§з, калуаіек 
кустос (-а -оси): завідатель ; до¬ 

глядач 
кут (-а): кці; кут вгнутий : к^і 

\ук1§зїу; кут вершковий : к^і 
хуіеі2СІіоІко\уу ; кут вйгнутий : 
к^і хуурикїу ; кут вні'шпий : каі 
2е\уп^1г2пу; кут наклонепя: 
к%і пасіїуіепіа; кут острий: 
к^і озігу; кут одвітний: к%і 
осірошейпі; кут поперемінний : 
каі парггешіапіе^їу; кут пря¬ 
мий : кці ргозіу ; кут сумежвий : 
каі рггуїе^іу; кут тупий: каі 
гогтагіу (ґм.) (р.) 

кут піднесеия : к^і хугпіезіепіа 
(ґм.) 

кутнйй : кціо\уу (р.) 
кутий ця (-Ї): \у§£Іе1піса (р.) 
кутомір : каіошіегг (ґм.) 
кутошйшня (-Ї) : ууеїлуісгуа (б.) 
кучерявий : к^сігіеггахуу 
кушнір (-я -і): кизгпіегг 
кущ (-а -і): кггеху (б.) 



лабатка(-и): зкоіорепсіга (з.) 
лавка (-и -й): Іахука 
лавр (-у) : \уа\уггуп (б.) 
лад (-у): іопасуа (мз.) 
Ладбґа (-и) 
ласиця (-Ї-ї): Іазіса [коло Пере¬ 

мишля ласка (-и -й)] (з.) 
ластівка (-и -й): ^азкбіка (з.) 
Львів (-бва): Ь\у6\у ; львівскйй 
Львовяайа (-йна -вяни -яв) 
лгар (лгаря -рі), брехуп : І£аг2 

ягати(лжу -еш -и), брехати : ї^ас 
лебідь (-еди -еди): ІаЬ^сІг 
лев (льва, льви) : 1е\у (з.) 
яввядь (-и): 1е\уапсІа (б.) 
легіт (-оту): ро\УІе\у, гейг (ф.) 
легкий : Іеккі; легко ; лекшай 
легкі(-их): ріиса; праве легке: 
рга\уе рїисо; ліве легке : 1е\уе 
ріисо (с.)‘ . 

легковшснии, легкодушний 
легбвище (-а): 1е£е 
жедаїдо (-а): Іасіасо 
лодво, ледви: 1есі\уіе 
ледвяк (-а) : 1о<1о\уіес (м.) (також 
желедвйця -ї) • 

лежати (лежу -жйш -й): Іегес 
лелія (-Ї): Шіа; леліеваті: Ііііо- 

туаіе (б.) 
лемеха(-и) або гамуз жолудбчний 

(гаиузу): тіаг^а £о%ікохуа, 
сііутиз; мблоч(-и): тіеег, сЬу- 
Іиз (с.) 

леніш (-а -і): Іетіезг 
лен (льну): Іеп ; льну ріжнять дві 

головні відміни: мблотень (-тня) 
і скбчень (-чия) (б.) 

денний, лепнйчий: Іеппу 
ленник:Іеппік 
лено: Іеппо 
лента (-и) : згагіа 

лепіх (-еха) майновий (-ого): тап- 
па (б.) 

летіти (лечу -тйш -тй): Іесіес 
Лбзктра; під Лбвктрою 
Лбґенда(-и) (переказ, тикаючий ея 

якогобудь сьвятого; переказ про чу¬ 
довну подію) 

леґїба (-бна -бни): відділ рймского 
війска, відповідаючий пйнїшньо- 
му полкови 

лєкдия (-иї) : виклад якогось пред¬ 
мету ; уступ заданий до вйвченя 

Лбккос (невідм.); але також : до 
Л£мну, в Лбмпї 

Лбпід (-а)Ьерісіиз 
Лбсбос (невідм.); але також: до 
Лбсбу 

Лбссінґ (-а) 
Лбта (-в); лєтейский 
летарґ (-у): 1еіаг£ (глубокий іоро- 

бливий сон) (л.) 
лижва (-и -Й) 
лизнути (лизну -еш -и): Ішіас 
лилйк (-а -й): піеіорегг (8.) 
Лиманова (-в) 
лйнва (-и): Ііпа 
Лиіава: Ьііа\уа 
лйпень (-пия) : Ііріес 
липьйй : Іеркі 
Лнпск (-а): Ьірзк 
лйсий : Іузу 
лисиця (-Ї): Іізіса, також лйшка (-е) 

(б.) 
лисій, лисйчий: Іізі 
лйскавка (-в): Ьїузка\уіса (ф.) 
листе (-я): 1і36 (р.) 
листня (-Ї): Іізіохуіе (б.) 
лйстовка(-и -й): 1ізіе\ука (р.) 
листок (-стка): Іізс, також: лист 

(листа) ; л, поедйнчий : 1. роз*е- 
сіупсгу; л. пилчастий : ІіЗс рії- 
ко^уапу ; л. зарубчастий : І. каг- 
Ьотсапу ; л. зубчастий : 1. т.ф- 



ко\уапу; л. ваточйстий : І. гаїо- 
ко\уу'; л. парнсто-пірвато зло¬ 
жений : 1. раггузіо-ріеггазіо 2Ї0- 
2опу; л. непарйсто-пірвато зло¬ 
жений : 1. піераггузіо-ріеггазіо 
гїойопу; л. долонйсто зложе¬ 
ний : 1. (Ііопіазіо гіойопу (рут 
касто- або пальчасто зл.) (б.) 

Лиса Гора 
лихвар (-аря -арі): ІісЬіУІагг 
лихоліте (-я): 2Іе сгазу 
лихословити (-словлю -иш -ов): І£уб 
лицар (-аря -арі): гусегг; лицар- 

ский (ор. епос) 
лице(-я): іигагг; кбсти лицеві :ко£сі 

Ітсаггу; кости носові : к. позо¬ 
ве; к. слбзні: к. І20\уе; к. яр- 
йові : к. з‘аг2то\Уе аІЬо 1ісо\ує; к. 
щоки горішьеої: к. згсг^кі £ог- 
пез; к. піднебенві: к. росіпіе- 
Ьіеппе; чашйвки посові: сгазої- 
кі позове; леміш (-а): Іетіезг; 
щбка долішня абовйлиця : 82С2§- 
ка (іріпа (с.), 

лицемірний: оЬїшіпу 
личйна (-е): тазгкага 
личинка (-в) : Іапуа (^зіепіса) 

п. р. и охуа(16\у (з.) 
ійчннк або кут лицевий : Ці і^а^ 

Г2у (С.) 
лйчяість (-ости), личині : озоЬіз- 

іобб, озоЬа, озоЬізіу (нґ.) 
лиш: іуїко 
лишати (-аю): гозіахуіаб 
ліжко (-а -а) 
лій (лою) 
Лімниця (-Ї): Ьошпіса 
ЛЇбія (-її) 
Лїванон (-у): ЬіЬапоп 
лївар (-а): Іетуаг (ф.) 
Лівій (-і я) : Ілотіизг 
лївобіч : ро 1е\уез зігопіе 
лївовіж: Іетсд, по^ 
лїд (лбду, ледй): Ібсі (м. ф.) 

лІдви, лїдвицї : І^Й2ШЄ (л.) 
ЛЇДВЙЧНЕЙ, ЛЇДВ8ННИЙ .* 1§(І2\УІОТУу 

,(Л-) 
Лїдия (-иї); лїднйский 
Лїзандер(-дра): Ілгапсїег 
Лігий (-ня): Ьігуазг 
лїзтн (лізу -еш, лізь, ліз) 
лійка Ґінсова.: Іе^ек ^ірзохуу (н.) 
лікар (-аря -арі): Іекагг 
ліквідація (-иї) : еконечне обчисле¬ 

не иалежяоетий, розвязане 
Лїкурґ (-а): Ьікііг^ 
лїмонада (-ж): Зітопайа 
ЛїндівБа(-м) 
лінене (-я): Іепіеше, гтіапа зіег- 

йсі (г.) 
лїнець (-еця -тії): гак ро гіепіе- 
піи уезхсіе ЬіаІа\уу і ті^ккі 
[або ішєчімчйшс (-а)] (з.) 

лінивство (-а): іепізілуо 
лІинти ся : Іепіс зі§, гтіепіас 

зіегйс (г.) 
лшйник (-а): га]з!ж!га (Квіззіегіег) 

(р-) 
лініювати (-ніжно): Ііпіоу/ас 
лінія гііпіа; лінія проста, крива, 

яомаеа; лінія пересічи : Ііпїа 
рг2есі^сіа; лінія перехрестна: 
Ііпїа луісЬготуаіа; лінія поло¬ 
виняча : Ііша (ішизіесгпа (ґм. р.) 

Лїнц (-у): І»іп2 
ліпше (-а -і) : Іеігїшєс /взашес 

2 гг^сіи зісгегЬакблу) (з.) 
Ліон (-у): Люїдуе 
лїпоцьвіт (-а) : туїкіогуа (б.) 
ліпші й : Іерзгу; дінше : Іеріеу 
лірик (-а) : поет, виспівуючий чув- 

ства чоловіка; ліричний (чув- 
ствеяний) 

ліс (-а -й): Іаз 
ліс листяний: іаз Нбсіазіу; ж. 

шпильчастий або шпильковий: 
1. згріїкотуу, «також бір (ббру); 
ліс чорний (б.) 
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Лісбона 
лісний (лїсна школа, не: лісова; 

лісне господарство) 
ліспичівство (-а): Іезпісгозідуо 
ЛЇсса : Ьізза (остров) 

літ: Ііі (х.) 
літеплий: Іеіпі 
літер (-тра -три): Іііі* 
лїтерат (-а -и): письменник 
літний : Іеіпі; літний семестер 
літота (-а): зменшене (гр.) 
літопйсь (-и) або літопис (-у): 1а- 

Іоріз 
лїторост (-а): Іаіогозі 
ліхтар (-аря -арі): ІісМагг 
ліцей (-ею -еї), грецк.: Іісеит (шко¬ 

ла посередня між середньою школою 
а вйспшм науковим заведенєм) 

ЛІЧИ, ЛЇГТЙ, лягти, лячй (ляжу -жеш, 
ляж, лїг, лїгла): 1е(і2 

лічити (лічу -чйш -чи) : іесгус 
лїчпйця, лїчебниця : Іеегпіса (л.) 
лляти (ллю, ллєш, ллий, лляв): 

Іас 
Льоара 
лоб (-оба -обй): ІеЬ' 
лобачка (-и): зІиІЬіа (з.) 
лобина (-й): сгазгка [також : череп 

(-а) і лоб (лоба)]; кости тімен- 
ні: кобсі сієшієпїохує; кости 

вискові: козсі зкгопіохуе; кість 
чолова : козс сгоіоууа; к. сито¬ 
ва : к. зііотуа ; к. клинова: к. 
кііпохуа; к. потйлична: к. роіу- 
Іісгпа (с.) 

логаза, ячмінна каша (а ячменю 
вйопиханого в стуяі): р^сак (ка- 
зга 2 ^сгтіепіа оііисгопе^о 
\у зігріє 2 їизкї) (г.) 

льоґіка(-и) (наука о правах,- методах і 
формах правильного мйсленя)• льо- 
ґічний 

лбдка (-и -й) : 16(3ка 

льожа (-і): мала кімната, нйша, пе¬ 
регородка в театрі для кілька 
осіб 

ложка (-и -й): 1у£ка 
Льойд : ІЛоусі 
локоть (ліктя, лікті, ліктів [або ло- 

кот : міра]): Іокіес 
Льомбардия 
ломлйвість(-ости) : Іатііхуозе і'ф.) 
Ломоносов (-а) 
Льондбн (-у): Ьопсіуп 
лопатень (-тня) : ^г^сігіеі ±оїіу 

(ртуЬіей £бїіу) (б.) 
лоскотати (-скочу -чеш -оч) 
лоспяк потасбвий : їузгсгук роіа- 

ЗОХУу (М.) 
лосос (-а): ІозоЗ (з. г.) 
Льотарйньский 
лоташ (-у): кпіес (б.) 
лоханя : шіебпіса (реіуіз) (л.) 
луб (-а) або лупіш (-а): тагіхуіса 

(о) 
луг (-у -й): їи^; % 
лугівня (-і): Іи^охупіа (м.) 
Лужйчі: Ьи£усе 
лук (дука): їик (ґм.) 
лукавий : піейусгііхуу, гїо£1і\уу, 

сЬуігу 
луківка (-и) : сеЬиІіса ; луківка 

дволиста: сеЬиІіса сіхуиіізіпа 
(б.) ’ 

луна (-Й): Ішіа 
лупак (-а): Іирек ; лупак іловйй- : 

ііоіарек; лупактабличкбвий або 
скрижляк (-а): Іирек ІаЬІісгко- 
\уу; л. брусковйи : Іирек озеї- 
ко\уу; л. галуновий : 1. аїипохуу; 
лупак лосняковий : Іирек 1у- 
32С2укО\Уу (м.) 

лупак кремянйи : кггетоіирек (м.; 
лупннй : Іирііхуу; совершено луп- 

нйй : сіозкопаїе Їир1і\уу (м.) 
лусковйк (-а): їизкохуіес (ззахуіес 

2 Г2§с1и 82С2егЬакоху) (з.) 

6* 
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лусвиця (-Ї) : а^а\уа, зіггеїпа аше* 
гукапзка (з.) 

лусочковий, лусочковатий :Іизгсг- 
ко^у; складня лусочковата: 
гіойепіе 1и82схко\уаіе (м.) 

Лудия (-иї): Ьисуа 
луч (-а -і): рготіеп (ґм. р.) 
луч провідний, проводень (-дня): 

рготіеп \УосІ2Дсу (ф) 
луч сьвітйльний : рготіеп зшеїіпу 

(ФО 
лучистий : рготіепізіу (ф.) 
лучйти ся : гсіаггус 8І§ 
лучноткань (-и): Ікапка Ідсгпа ; у- 

твори лучнотканні: иіхуогу Ідсг- 
поікапколуе; тільця лучно- 
тканиі: сіаїка Ідсгпоікапко\Уе; 
лучноткань дригляста: ікапка 
^аіагеїотаїа; лучноткань во¬ 
локниста : ік. туїбкпізіа 

лушпак (-а): Іизгсгупа; лушпайок 
(-чка): Іизгсгупка (б.) 

любити (люблю -биш -би) 
Люблин (-а); люблиньскпй : ІиЬеІ- 

зкі 
Люґдун (-у) 
Людвік(-а) 
люди (-йй) (також : люде) : Іисігіе; 

люди (-їв): Іисіу 
люди довголобні або довгоголов- 
дї: Іисіу сІІидо£Іо\УЄ; л. корог- 
колобні або короткоголовдї: 
Іисіу кг6іко£Їо\УЄ (с.) 

люди простолйді: Іисіу ргозіоіісе; 
л. ускіснолйпі: 1. зкойпоіісе (с.) 

людскей : Іисігкі 
Люзитанїя (-її) 

Люїза (-я) 
Люкіян (-а) : Ьисуап 
Люкулль (-лля) : Ьикиїїиз 
люнета: Іипеіа (ф.) 
Люперкалії (-їй) : рймске сьвято 

р честь божка Пана 
Лютер (-гра); лютерска церков 
лютий (-ого): іиіу 
лютувати (-тую) : Іиіолуас (іоіепу 

(т.); згойус 8І§ 
Люпнй (-ия) : Ьисуизг 
ЛябірЙіїт (-у -и) (будова, складаюча 

ся з дуже великого числа кімнат і ко- 
ритарів так поплутаних, що трудно 
з них видобути ся; блудник; закоха¬ 
ність ) 

ляборатория (-иї) : ІаЬогаіогушп 
(робітня) 

лява (-и): 1а\уа (и.) 
лявіеа (-и) : купа снігу, ідо звали¬ 

ла ся з гори 
ляїк(-а -й): чоловік еьвітский, не- 

вйсьвячений; неук; необізнаний 
з якою наукою 

ляк(-у):1ак (б.) 
Лякедемон (-у): Ьасєсіетоп 
Лямепне(-ого) 
лямпа жарова : Іатра йагоуга ; 

лямпа лукова: Іатра Іико\уа 
(ф.) 

ляипібн (-а -и): лямпка (звичайно 
напірна) до ілкшінадиї 

Ляокобнт (-а) : Ьаокооп 
Лятона (-и) 
Ляфоніен (-а) 

Лядиюм (аевідм.); латйньский: 
Іасіпзкі 

ЛЯШ, (-а) : ІЄ32С2 (з.) 

М. 

Маґдебурґ (-а); маґдебурский маґн (-у): юа^п; маґнезия : та§пе- 
шаґель (-аґлю -лї); та^іеі гуа (х.) 
магістрат (-у-и): мінский уряд 



яаґнот (прикм. маґнетннй): пла^пез; 
м. природний : т. паіигаїпу; м. 
дугастий : ш. росікошазіу (ф.) 

маґнетйзм (-у) : пта^пеіугш; маґне- 
тизованс : та^пезоууапіе (ф.) 

Магомет(-а); магометаяьский 
Магометанин (-а -таии -тан) 
магонь(-ю -ї): шаіюп 
Мадрйг (-а) 
Маляр (-а -яри) 
мажа (-і): чумацкпй віз 
ма8ь (-ато), 
май (-ай -а'і): та^ 
майка (-и -й): ргузгсгеї Іекагзкі, 
та^ка (з.) 

мапкут (-а -я): тапкаі 
майно (-а): та^аіек 
как(-у -й): так (б.) 
Маколбй (-6я): Мнсаиіау 
максима (-и) : такзута (засада, пра¬ 

вило поступуваня, засновок, основа) 

Максймілїяе (-а) 
Мальборґ (-а) : [МагіепЬиг^] ; 

мальббрский 
маленький : таїиікі 
маленя (-ятс) : таїеіізідуо 
малина (-и): таїіпа (б.) 
налїґна( и), злослива горянка (Ге- 
Ьгіз таїі^па) (л.) 

иалїськпй : таїийкі 
мало коли : ггасіко кіесіу 
мало що (більший) : піесо (\уі^кзг:у) 
мало що не : піеотаї 
іалпівка(-и): таїріаїка (з.)’ 
налюгати (-юю); ма іьоване 
шаляр(-ря -рі): таїагг 
ааляхії ( а) : таІасЬіІ; зелень гїр- 

на : хіеіеп §6гзка (м.) 
мана вбздушна : гїисігепіе ро- 

ууіеіггпе (ф.) 
мавґан : тап^ап (х ) 
мандат (-у -и) : приказ, порученє, 

повиовласть 

маневр(-у -п) (зворот, Удана війна; 
підступ, хитрощі) 

маніфест (-у -п): відозва, відклик 
до народа 

манія (-її) (розстрій Ума ; хороблйвз 
вподобане) 

Манлїй (-їя): Мапііизг 
Мантпеея (• еї) 
мантій (-ія-її): згаІЬіегг 
Мантуя (-Ї): Мапіиа 
манускрипт (-у -и): рукопйсь ( в); 

рукопис (-у) 
Маншестер (-стра) (місто) 
маншесгер(-тру) (матерня) 
маншег (-а-и), фр.: рукавник 
маца (-и) 
мара (-й, мари): \УІ(іто, иго^епіе 
мари ріиг. Іапі. ноші для помершнх, 

катафальк 
Маратон (-а) 
марґраф: таг^гаЬіа 
марґрафство : таг£гаЬзІ\уо. таг- 

сіііа 
Марин (-ия): Магуизг 
Мари я (-иї): Магуа 
Маршїнна (-и) 
Марк (• а): Магкиз; знациопалїзб- 

ване імя : Марко (-а) 
Маркеллїй (-їя): Магсеїііизг 
Маркіяи (-а): Магсуап 
мармур (-у -п) або мрамор (-у); мар¬ 

муровий 
марнйця ( ї): їїазгка, пісозб 
марнотратник( а-и): иігасуизг 
марнотратство(-а) 
Марокко (-а); марокканьский 
Марсилія (-її) 
март (-а): шаггес 
марцнпаи (-а-и), іт.: дражена маса, 

зложена з мигдалів і цукру 
маршалківство (-а) 
маса (-и) 
масаж (-у) : таза&, тіезіепіе (утяв 

гнетене МЯЗІв) (л.) 
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маскарада (-и) (забава, на котру пу- 
блика прибуває в масках і перео¬ 
ціню) 

маслина (-и) : овоч (кістяика) дере¬ 

ва олйішого : о1і\уа, о\уос (резі- 

кспуіес) сігге^а о!і\упє£о (б.) 

маслібк (-а): рошгб\у (з.) 

масляннк (-а): кагііе сгуїі с!г2Є\уо 

тазіпе (6.) 

маслянка= сколотини : тазіапка, 
ВиІІегтіІсЬ (г.) 

маснйця, масвйчка, ботелев у Гу¬ 
цулів : кіеггпіа, тазіпіса, Виі- 
Іегіазз. (Складає ся з верхняка, 

товчка (Ьі]‘ак, ііок) з дірчастим круж¬ 

ком (кгагек) і зі споду, начпня). (і’.) 

математика примінена : шаіешаіу- 
ка зіозо\уапа (а.) 

материнка (-и) : тасіеггапка (ча¬ 

брик) (б.) 

материя (-иі); матерпяльнпй ; ма¬ 
терин лїзм (-у) (ф.) 

мати (маю): тіес 
мати (-ери): тасіегг, таіка ; ма¬ 

тірний яяйкі^гук о]с2узІу 
машерувати (-рую): іти міровгім 

кроком 
машина відосередна : \уіго\упіса 

(ф.) , 
машиніст (а -и) : тазгупізіа 
матьара (-и) 
матїрки, головачі, коноплі з цьві- 

тами стовпиковйми : Ьгапкі, £Їо- 
туасге (г.) 

маятник (колйбеиь) : \уаЬасІІо (ф.) 
мгла, імла (-и): т^Іа 
мева хохітва : ше\уа зтіезгка (з.) 
медаль (-ля -лі), медаля (-Ї): тесіаі 
медвіль (медведя, медведї) : піе- 

СІ2\УІЄ(І2 (з.) 
Мелем (-еї) 
медик (-а); медицина; медичний 
Медиолян (-у) 
Меди цей (-ей) : Мес1усеиз2 

медівийк (-а-й) : ріетік (Нопігки- 
сііеп) (Г.) 

медийця (-і): тіобпік (б.) 
медогубок (-бка): \уаггка (б.) 
Медуза (-и) 
медунка (-п): зазпоіа, тагідуа ро- 

кггу\уа (також : медийця, глушй- 
ця, глуха кропива) (б.) 

межпклїтйне (-я) : ізіоіа ті^сігуко- 
тогколуа (з. б.) 

межплежний : ті§с1гу1е£іу (б.) 
межймах (-у): розгебпі гатасії 

(ҐН.) 
межнузлє (-я) : ті$сІ2у\у§2Іе або : 

сутка (-и) 
межиусобиця : зрог, \УО]па сіото- 

\уа 
Мезонотамія (-ії) 
Мекка (-и); в Мекцї 
Мексик(-а); мексиканьский 
мелевь(мельня): тїупагек, 

СІ1Г2^32С2 іп^сгпу; борошняк ие- 
лепь : т^сгпік тіупагек (з.) 

мелїорация землі: поліпшене землі 
(г-) 

' Мельпомена(-и) 
мелянтерйт (-а) або вітриоль желї- 

за : теїапіегуі сгуїі луіігуоі 2е- 
Іага (м.) 

мелянхолїя (-її), задума : теїап- 
сііоііа (хороба умова) (л.) 

мемориял (-у.-и) (кнйжка з запис¬ 
ками; дппльоматйчна нота, виказу¬ 
юча стан річий) 

Мендовг : Мепсіо£ 
Менеляй (-ян): Мепеїаиз 
Менеиїй (-їя): Мепепіизг 
менше більше : тше^ \уі§сеі 
мерва (-и) : тіег2\уа 
мерена(-и): Ьггапа (з.) 
мереснйця (-Ї): зіггеЬІа (таїа гуЬ- 

ка (з.) 
меряйти (мержу, мерзйш-зй) 
мерзкйй : р1и§-а\уу 



мерзнути (-зну): таггп^с 
мерзота (-и): згкагасіа; також : по¬ 

гань (-н); гидота; бридота; 6- 
гидь (-и); плюгавство ; паскуд¬ 
ство 

Меркурий або Меркур : Мегкигу 
(аст.) 

мертвйця, ґанґрена : 2&ОГ2ЄІ, £ап- 
£гепа (л.) 

мертвйця :ро(іІ02Є(іо(іІе ипГгисЬіЬаге 
ВобепзсЬісЬіе) (г.) 

мертвоголбвець(-вця): ігиріа £Їоуу- 
ка(тоіуі) (з.) 

мерти (мру, мреш, мри, мер -ла -ло) 
мерхня (-Ї) : гогіосгка (б.) 
Месия (-иї): Мезуазг 
меск (-а): озїотиі (з.) 
местник (-а): тзсісіеі; местниця 

(-о •' • • 
мет(прикм. метовйй): ггиі; метати : 

ггисаб (ґм.) 
металь (-ю): шеіаі; метальої'д (-а): 
теїаіоісі (м.) 

метафора (-и): перенесене (гр.) 
Метелль(-елля): Меіеііиз 
метер (-тра -три) : теіг 
меткий, швидкий, моторний : ггиікі 
метода, навод : гпеккїа (ф.) 
Мєтодий (-ия): Меіосіу 
метонімія (-її) : заміна імени (гр.) 
метрика (-и).: 1) наука о мірах вір¬ 
шових ; 2) книга до записувана 
уродйн, хрестин, вінчань, похо¬ 
ронів ітд. • 

метрум (метра): теігшп (міра вір¬ 
шова) 

метушня (-Ї) : кхуаріепіе зі§, г^іеїк 
механік (-а-и); механіка 
Мехіко : Мехук 
Меценат (-а): Месепаз 
мжа (-і) : т2уса (8іаиЬге£еп) 
мжіги (мжу, мжиш): т£ес 
миготіти (мигочу -гочеш): ті^ос^ 

мигтяк(-а) :алуап1игуп (такожаваи- 
турйн-а’) (м.) 

мйлість (-ости) : Іазка ; тіїозс 
милосердне або : -рдє 
милостйвий : 1азка\уу 
мйлостиея (-Ї): ^аіти^па 
мймо вблї; помймо волі 
мимохідь, мимоходом 
мимохіть: тітосЬсас 
минувший : рггезгіу (гр.) 
мир (-а): роко^; мировйй (суд): ро- 

1иЬо\Упу (з^сі) 
мйро (-а): тігга 
мйслене, мислити, мисль 
мистець (-стця -І): згіиктізітг; 

МЕСТерННЙ .* ШІЗІГ20\УЗкІ 

мистецтво (-а): тізіг20\УЗІ\У0 
мистчйня (-Ї): шізіггупі 
митрополйт 
мйттю : \у1оі 
Михаі'л, Михайло : МісЬаІ 
миш (-и): шузг (з.) 
міґрепа : тщгепа (односторонний біль 

голови) (л.) 

мідь (-и): шіе(І2 (м.) 
мід (меду, медй): тіоб 
мідиця (-Ї): гу^охука, зогек (з.) 
мідник (-а): тіесігіапіес (х.) 
міднйця(-ї): тіосіагка (тріпачка, 

центрифуга) (г.) 
мідявиа : тіесігіахуу; мідевий : тіе- 

<Мо\уу 
мідянець (-нця), купрйг або окисок 

міди : киргуі (м.) 

мідяний : тіесігіапу 
міжузол (-зла) : ті§сІ2у\у§2ЄЇ (ф.) 

мій, моя, шоб : плбз ііб. 

Мікенп (-єн): Місепу: мікеньска 
культура 

Мікльосич (-а) 
мікроскоп (-а): тікгозкор (ф.) 
міль (-и), одміль (-и) : тіеіігпа (м.) 
міль (-моли або моля): тої ;• міль 

зернина : тої гіагпік (з.) 
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вільга (-и): гогІос2 (з.) 
Мілбт (-у) 
мілина (-й -йни) : шіеіігпа 
мілїба (-а -и.) 
Мільтсяд (-а) : Міііуасіез 
ніна (~и) : тіпа [ і) вираз, погляд, 2) 

підкіп (-опу), тайнйк(-а)] 

мінеральбґія (-ії): наука о мінера- 
лах 

мінїстерия (-иї): Мівїстерия Віро¬ 
сповідань і Прбсьвіти 

мінїятура 
Мїньо : МіпЬо 
Мінос (-оса): Міпоз 
Мінчіо(-я) (ріка) 

мір (мору) : тог 
міра (-и): тіага 
МігаЬаигі (невідм.) 
МігаЬеаи: Мірабб (невідм.) 
мірило : росігіаїка (ґн.) 
вірити (вірю -иш) : тіеггус 
мірияда (-и): десять тисяч ; безчи- 

слеина многота 
мірт (-у -и) 
МІСИОНар (-ЯрЯ-арі) (післаник; сьвя- 
щеник, належачий до місиї, що на¬ 
вертає невірних) 

місити (мішу -місиш -сй); міщене 
М1СИЯ (-ИЇ) (післанйцгво; релігійна 

експедйция; лдшгьоматйчна агентура) 

Міссісіпі 
міст (-осту - остй) :тозі 
МІСТИК (-а), МІСТИЦИЗМ (-у) (нахил до 

таємносга в предметах релігії; релігій¬ 
не МріЯЕЄ) 

місцевий: тіе]зсо\уу 
місяць (-ця): тіезщс; кзі§£ус 
місяченько (-а); кзі§£ус 
МІТ (-у -и) (оповідане або тради- 

цийне повіре, приписуюче особам, рі¬ 
чам, случаям надприродні дїхи) 

мітла (-й, мітли): пгіоіїа 
заітольбґія (-ії): наука о мітах 
Мітридат (-а): Міігугіаі 
міх (димач): тіесЬ (ф ) 

міі^р (-а -і) : р^спегг 
Міцкевач (-а); Міцкевичеві твори 
Міцкевичеві „Дзяди* 
міцкевичівский стиль 
мішати (-аю): тіезгас 
міщанин (-йна -щани -щан) 
міщаеьство (-а): тіезгсгапзиуо 
мяаск(-а): ототіїек; млаек снїж- 

ник: ототіїек Ьгге&поріатєк 
(80 . , 

млість (млбстп) : отаїепіе; (млосні 
ударили на мене; мл. обняли когось) 

(“•) 
млоїти (млою): тсіііб 
мнимий (уявний): иго^опу (а.)'; гге- 

коту 
мпїнє, думка: тпіетапіе (пґ.) 
многоворбтпик: шеіокг^ек (ф.) 
многократ (іірикм. многократпий): 

\уіе1окгоіпо£с (а.) 
многокутник: \УІе1оЬок; многокут¬ 

ник правильний: \УІе1оЬок и- 
тіапжу (ґм.*) 

мпоголїтний: шеіоіеіпі 
многонбжпик (-а): кгосіопо§’ (з.) 
мпогота (-й): тпбзіжо 
многочлен: \УІе1отіап (а.) 

множене : тпо£епіе; множпмок : 
тпо£па; множник: тпо£пік (а.) 

множити (множу -пш -й -йв): тпо- 
гус. 

множінь (множено), множйна : тпо- 
&о£с (а.) 

множний (числівнйк): тпсіпу (1і- 
сгеЬпік) (гр.) 

мнюх (-а): тЦіиз (з.) 
йняти або мяти(мну, мнеш,мни, 

мняв або мяв) : тщс, 
мовити (-влю -виш): тб\уіс 
мовчати (мовчу -чйш -чи): тіїсгес 
могутний або могучпй : роІ§£пу 
могучість (-ости) або могутність 

(-ости): роі§£а 
Моґунция (-иї) 
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подель (-ю -ї): тосіеі (р.); також : 
зразок (-зка), взір (-бру) 

модрина (-и) : тосІГ2Є\у аІЬо Яре¬ 
ми ш (-а) (б) 

можливий (спосіб) : луагипкохуу 
(ІгуЬ) (гр.) 

Мбза 
мозаїка (-И) (штучно улбжені образи 

з ріжнобарвних кусників мрамору, ка¬ 
мінців, дерева ітд.) 

Мозамоіцкий канал 
моздїр (-а -Г): тогсігіегг 
мозіль (-оля): того!, ЗсЬууієіє, Іу- 

Іота (л.) 
нозківпя (-І): т6г^о\Упіса (и2ууу. 

и Іисіи, рого\у. піет. НігпзсЬа- 

,1е) '(с;} 
мозок (мозку) : то2§’; мозє : тб- 

2£0\уіе; мозок або мозок вели¬ 
кий : то2£ ууіеікі; мозочок або 
мозок малий: тб2сі£ек сгуїітог» 
таїу; нол)кулї мозка і мозоч¬ 
ка : рбікиїе тбг^и і тб£сі£ки; 
сволок (-а) : зроісіїо; хробак (-а): 
гоЬак; горбики четверасті : 
\У2£огкі с2\Уогас2е ; мостйна Ва- 
рбльска : тозіек \¥аго1о\уу ; бо- 
розди : Ьго2(іу; завої : гакг^іу 
(с.) 

Мойсей (-ея) • Мсц 2Є52 
мбкоіпа (-і): Іоіиз (б.) 
мокравйнець (-нця) : па1§£оіа (з.) 
мокриця (-Ї) : (іге\упіак (з.) 
Мольбр (-бра) Моїіеге 
молйтва (-и -й): тосіІіЬуа 
молйти ся (молю ся -лиш ся, молй 

ся) : тосіїіс зі§ 

молодик : по\у (ф.); тїосІ2Ік 
мблодїж (-дежи) : тїобгіеЗ; 
молозиво, куластра, коластра : зіа- 

га, ш1осі2І\уо (соїозігит) 

молоко (-а-ока): тіеко (х.) 
молокбвець (-вця) : сїг2Є\уо тіесг- 

пе (б.) 

молбстка: етиізуа (г.) 
молот (-а -и): тіоі 
молотьба : тїбсепіе (г.) 
молоти (мелю -елеш -лй, молов) : 
тіес 

МОЛОТИТИ (молб у -ЛОТПІН -лотй, 
-лотйв) : тібсіс 

молотїльник (-а): гтїосек (г.) 
молотІльня, молотілька: тіосагпіа 

(г.) 
молочак (-а): озіготіесг; молочак 

псярник : зозпка \УІІсгот1ес2 

(б.) 
молочарня : тіесгагпіа (г.) 
молочарство : тіесгагзіхуо (г.) 
молочїй(-(я) : тіесг (б.) 
молочник-ошник : т1екаг2 ; мо¬ 

лочниця : тіесгагка (г.) 
молочник (-а) : пліесгак (затіес гу- 
Ьу) (■!.) 

момент(-у -и): ХВИЛЯ 
монархічний 
монархія (-ії) : держава, котрою 

править монарх, цїсар, король 
монастйр(-а): кіазгіог; монах, мона¬ 

хиня, моеашпй; чернець, чернй- 
ця, чернечий 

Монахів (-ова) : МопасЬіит 
монашка : тпізгка (§аіипек ргггці- 

кі) (з.) 
Мон-Блян (-ка): Мопі-ВІапс 
Монгол : Моп^ої 
монетарна (-нї) : теппіса 
мопсун 
Моктескіе (-ібго): Мопіе$^шеи 
Моор (-а) : Мооге 
Моравія (-ії): Могахуу 
мбрва (-и) : шопуа (б.) 
морґ(-а-и) 
морж (-а): тогз ; моржівка : козс 

г кіб\у тогза (з.) 
морймух (-а) : тисіютог (б.) 
морити (морю -ориш -орй -орйв) 
моріжнйк(-а) : гокіеі (б.) 
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моровйк (-а): гїохуіезгсгук ; тухлян 
моровйк: рок^іпік гїотуіезгсгук 
оо 

мороз (-озу -ози): шгбг (ф.) 
морон (-у) : зіокгоіка ; в огоро¬ 

дах годовані: морончики, цу- 
крівкй (ч. од. морончик -а, цу- 
крівка-и) (6.) 

Морене Око 
морхва(-и): тагсЬеху -(б.) 
морща (-і) : \¥Іаіі (з.) 
морщак (-а -й): зліпка тогзка (з), 
морщина (-нй), моріцна: гтагзгегка 
моряк (-а -й) : щагупагг 
мосяж (-у) : тозі^Дг ; мосяжний 
мотив (-у -нви» : тоіу\¥ (р.) 
аотйль (-ля -лї): тоїуі (з.) 
мотйличник : зтосгак худігоЬодуієс 

(з.) 
мотильковата (російна): тоіуїко- 

\уаіа (гозііпа) (б.) 
моторний : ггегкі, сігіеіпу, £\уа\уу 
мотуз (-а): згпиг 
мох (моху, мохи) : тесії (б.) 
мохначна (-и): киіпег; мохначкова- 

тий : киіпегешаіу (б.) 
моховатка (-н) : тзгушої (з.) 
моховедь (-в ця): тзгак (б.) 
мочи або могти (можу -жеш, міг) 
мочник: шосгпік (х.) 
мрак ейвий, катаракта : гаста (л.) 
мрака: т§їа (ф.) 
мраковина : т£Іа\уіса (ф.) 
мрамор (-у) : тагтиг (маймур, мар- 

мур) (м.); мраморяний : тагпш- 
го\уу 

мрія, мріякє, мріяти : таггепіе, 
шаг гус 

мудрий : тцсігу ; мудрійшнй 
мужеский : т§зкі 
мужество (-а): т§зі\¥0 

мужчина (-Й -й): тегегугпа 
музей (-ею -еї): тигеит (збір пред¬ 

метів, що мають вартість для якоїсь 
науки, штуки, гал узи промислу) 

музйчний : ітшгукаїпу 
музулмавйн (-йна -мани -ман) 
мука(-и): т§ка 
мука (-Й): т^ка; мучнйй 
Мукачів(-ева): Мипкасг 
мул (-а -и): тиї (з.); мул (-у), на- 

мул (-у) або намул (-у): тиї, па- 
тиї (м.), 

мулич(-а): отиїек (з.) 
муляр (-яря -ярі): тиіагг 
мумія ( іі) (труп з забальсамованих тіл, 

яаходжених в єгипетских гробах) 

муравель (-вля -влї): тгохука (з.) 
муравлянна (-и): тго\уко1е\у (з.) 
муравляр (-яря -ярі) : тг6\уко)?хі 

сгуїі тгбуусгагг (зза\уіес 2 гг$- 
би згсгегЬакбуу) (з.) 

муран (-а), піролюзйт або надбкис 
манґанбвий : рігоіигуі (м.) 

мурин (-а -й): тиггуп 
муркотати (-ркочу -ркочеш) 
мусїти (мушу, мусиш): тизіес 
муслін (-у -н): тизііп (таіегуа) ; 

мусліновий 
мутняк(-а): т^і\уа, зеріа (з.) 
Мудий (-ия) Сдеволя (-олї): Мііеу- 

изг 8се\уо1а 
мученик (- а -и): т^сгеппік 
мучениця (-Ї) : т^сгеппіса 
мучна : таегка (озкгоЬіа) (х.) 
мушера(-п) або мшйця (-Ї) : тзгу- 

са (з ) 
Мушйна (-и) 
мушкет (-а -и) (стародавня стрільба) 
муштарда і-и) 
муштра (-и): вправа жовнірів в вій- 

сковйх оборотах 
му штук (-а *й): типзгіик ; також : 

байрак (-а) 
Мшана Долішня 
мягкйй : ті§ккі; мякший 
мягко : ті^кко ; мякше 
мягонький : ті^(І2Іиікі 
мягченє (-я): ті^ксгепіе 

* 
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мяжень (-жпя): какіиз; кант (-у), 
кактус (-а) (б.) 

вшз ( а) : ті^зіеп (тизкиї); брюшка 
(-а) : Ьггизіес; тужепь (тужня): 
зсі^по ; стяг, бстяг : ро\УІд2Іе; 
шязи підскірні: юі^піе росі- 
зкогпе ; ш.сварядбві:т. пагг§- 
сі2Іо\ує ; м. скелетні: т. згкіе- 
1єіо\ує ; мяз гладкий : т. £Іа<ікі: 
м. пружкастий (поперечно пр.); 
т. рг^кошапу; супротивники : 
рг2есі\ус1гіаіас2е, апіа^опізіу; 
содійники : ^зрбМгійІасге, зуп- 
ег^ізіу ; згиначі: 2£Іпасге; 
орямники ргозіочупікі ; притя- 

гачі: рггу\УО(І2Ісіе1е; відтягачГ: 
осі\уо<І2Ісіє1є; скрутники : зкг§- 
сасге; відкрутники: осікг^сасге; 
зворники: гшегасге (с.) 

мякун (-а): ті^сгак (з.) 
иясівка (-и) : ті§зо, зоегузіа сг§£с 

о\уоспі; шясівка сливки, випни 
ітд. (б.) 

мяска (-Й): тіаг^а (б.) (г.) 
мясийй : ті^зпу 
мяснйцї (-йць): гаризіу 
мясоїд ( а) : ті§зо£егса, 2\уіегг§ 
тІ£зо£егпе (з.) 

иято (мну" -еш -й): тіас 

набезрік : \у рггузгіут гоки 
набйванє, наряджене : паЬцапіе ; 

набій, наряд : паЬо^ (ф.) 
на бік: па Ьок 
наборзї: па рг^сісе 
наволїчка : \узіас1 па\УІее2пу (ґн.) 
навгад, наздогад : па сіотузї 
навечерє (-я): \УІ£ІІіа 
навзнак: па \угпак 
навйяередки : па ууузсі^і 
навідати (-аю): па\УІесІ2Іс 
навідворіть або навідворот 
навістити (-віщу -істйш -й) 
навіть: пау^еі 
навколішки : па коїапасЬ 
навколо: паокоіо 
навлежачки : Іе^с 
навманя: па озіер 
навмйсно: итуЗІпіе 
вавнї або навверх : па 2е\уп^ігг 
навнутр: па шелуп^ігг 
наворотний {периодйчний): регуо- 

(Іусгпу (ф.) 
наворотбвий -а -е (дієслово) : сг§- 

8Іоііі\уу (сгазо\упік) (гр.) 
навпаки: рггесшпіе 

Н. 

навпростець : ргозіо, парггосі 
вавстріч : па зроікапіе 
павстяж : па о£сіе£ 
нагнїток (-тка) : па^піоіек (л.) 
наголос (-у -и): аксепі 
еагонасїнпа (ростйна) : падогаї^і- 

ко\уа (гоЗІіпо) (6.) 
нагорода (-и): па^госіа 
пагробник (-а -и) : па§гоЬек 
надальше : пабаї 
надаремно, надармо : пасіагто 
надбереже (-а): пасІПггейе; надбе¬ 

режний 
иадвередйти (-реджу -редиш -дй) 

па(3\уег^£ус 
на двір: па сі\у6г, па 2Є\упціг2 

на дворі: па сКуогге, ге\уп^іг2 

надзвичайно: пасІ2\уус2а) 
надивйти ся (-дйвлю ся -виш ся -ви 

ся): параіггуб зі§ 
надібе : рггуЬогу ; гл. також : при¬ 

лади : рггуг2Ц(1у 
надійти (-дійду -еш -й): пасіе^зс 
наді мною : пасіє шпа 
надір : пасііг (ф.) 
надіслати (-дішлю -шлеш -шли) 
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надкусити (-кушу -сиш -сй) 
надбкис : пасШепек (х.) 
иадрб (-а, надра), нїдрб, пазуха 

(-и): гапасігхе 

надто : пасіїо 
надтяти (-дітеу -еш -й): пасісіцс 
надув (-у) або надма(-и): ^усіта ; 

надув пісковий: \уусіта ріа- 
згсгузіа (м0) 

на завсїди : па га^зге 
на завтра : па зиіго 
назад : шзіесг 
назвати (-зву -еш -й); називати 

(-аю) 

назвище (-а) або еазвиско (-а): 
паглуізко; прозв^ідо або прб- 
звпско : ргге2\уізко 

назвук (-а -и): росгціек \уугагід 
наздогін: па хуузсі^і 
назустріч : парггесі^, па зроіка- 

піе 

Найзидл^рске (озеро) 
найпаче : 2\УІазгС2а 
найперше: па]ріег\у 
найти (найду -еш -й): гпаїейс 
наївний, фр. : щирий, простий, 

отвертий, простодушний 

наїзд ник (-а -й); па^егсіса 
накладкик (-а -и): пакїасіса 
наклбиеве : пасіїуіепіе (ф. ґм.) 
наклбнниця: іпкііпаіогуит (ф.) 
наколи ; £сІу, зезіі 
еаконедь : пакопіес (рггузі.) 
Наксос (еевідм.): N3x03 
належати (-лежу -иш): паїе^ес 
наливочок (-чка) : \уутосгек (з.) 
наліво : па іє\уо 
налїпка (-в): ріазіег (л.) 
налягати (-аю): паріегас 
намисто (-а) : згпиг когаїі 
намір (-у): яатіаг 

наметень (-тня) або зашйбанець 
(-нця): £Іаг паггиіохуу; кряж 
наметаний (м.) 

намісник (-а): пашіезіпік 
наміснйцтво ГпатіезіпісЬуо 
намітка (-в): гаггиіка ' 
намуляк (-а): піегисЬ (з.) 
наново : па по\уо 
Наосі (невідм.) 
наббраз : па кзгіаїі 
наосліп: па озіер 
наостанку : па озіаіек 
наохрестний : кггу2ід]цсу зі§ (Пр. 

токи наохрестні) (ф.) 
напасник (-а): паразіпік 
на певно : па ретспо 
наперед : парггосі 
наперекір : па рггеког 
напоперемїну : па рггетіап 
еаиів : па\уро!; панів тверезий : 

па\урої ІГ2Є2\Уу 
напір крбви : пурегаетіа, ргге- 

кпуіепіе (л.) 
наповати (-ваю) : пара^ас 
на ноготівли : \у ро^оіо\УІи 
Наполеон (-а); наполєбньский 
напоперек: па рорггек 
напбслїд : озіаіесгпіе ; напбслїд- 

нин 
па потім : па роіет 
направо : па рга\УО 
направду : с1орга\У(іу 
напростець : па ргозі 
напрбтив : парггесі^ 
напруга : парі^сіе (ф.) 
напрям (-у): кіегипек (р. ґм.); 

напрямний 
нараз : пагаг 
наразі': па гагіе 
наречений; наречена (-ої) 
нарешті :‘паоз1аіек, \укоіїси 
нарибець (-бця): пагуЬек (з.) 
наріжпйк (*а -й) : паго&пік (р.) 
наріз (-а): пасі^сіе (б.) 
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яарїк&тн (-аю): паггекас 
яарістниця (-Ї): гоЗИпа пас1гге\у- 
па (б.) 

яаріче (-а) : паггесге 
наросток (-стка -стки) . рггугозіек, 

бийіхшп (гр.) 
яарутувати ся кому : паі^гахуас зі§ 
насад (-а) : паза(іа (з. б.) 
яасад: пазаба (и. йгиЬу) (ф.) 
насадень (-дня): росізасіа (б.) 
насамперед: пазатрггосі 
пасше (-я) : пазіепіе ; насїнє біль- 

ейсте : пазіепіе Ьіеїтохуаіе; н. 
безбільневе : п. ЬегЬіеїтолуе (б.) 

наскілько : о ііе 
наскіс.: па икоз 
наскрізь: па лузкгоз 
наслїдковий -а -е (речене): зкиі- 

колуе (хсіапіе) (гр.) 
наслідок (-дку): зкиіек 
васлїдство часів : свпзесиііо ієні- 
рогит (гр.) 

наслідувати (-слідую) 
наспів : \уезр 61 
вастоя (-Ї): іпзіапсуа 
еатек (-у): пасіек ; види иатечні : 

ровіасі пасіекохуе (м.) 
на тепер : па Іегах 
наїйна (-и): пас; натйоа барабо¬ 

лі : пас гіетпіака (б.) 
натбмісць: паіотіаві 
натуга: паі§£епіе (ф.) 
натще: па сгсго 
наука (-и -и): пайка, итіе^іпозс 
нафта(-и): паїіа; також кйпячка 

(-и), текучка (-и): паііа сгуїі 
оіе] вкаїпу; ропа (-й) : тора ; 
мазь земна або киндйбал : шаг 
гіетпа (м.) 

еахйл, нахильність : росщ£, зкїоп- 
позс (п.) 

яация(-иї); национальннй; наци- 
оналїзм (-у) 

начальство (-а): пасгеїпісиуо 
начерк поземин : ггиі рогіоту; на¬ 

черк прямовісний: Г2Ліі ріопо- 
\уу (\у £еот. \уукгез!пе]); на¬ 
черк : вгкіс (р.) 

начеркати, начертати : згкісохуас 
(р-) 

начинє, посуда: пасгупіе; начини 
сполучені: пасгупіа роіасгопе 
(Ф-) 

иашпікувати (-кую) 
нащо : па со 
не, котре заперечує догадиу злуч- 

ку „є“, пише ся окремо, нр. : 
Микола не [е] ппльиий; але: 
непйльний Микола одержить ка¬ 
ру. Сей чоловік не [є] мудрий ; 
але: немудрий чоловік шкодить 
собі і другим 

неабиякйй : піеіасіа дакі 
небавком *. піеЬахуеш 
небаром : піеЬахуеш 
небеса (-бес) : піеЬіоза; небо (-а) 
небесні (-их) : піеЬіапіе 
небіжчик (-а -и) : піеЬозгсгук; ие- 

біжка (-и) 
небога (-и) : піеЬо^а 
небожа (-ати), небожатко : піеЬойе 
-небудь на кінцй слів, пр. : 

хтонебудь, котрийнебудь, якне- 
будь, іцовебудь ІШ, 

невеликий: піе\уіе1кі 
невйнний: піехуіппу 
невйносимий або нестерпучий : 

піегпозпу 
невичерпний 
невіджалований: піеосІ2аїо\уапу 
Невідкличний : піеосігохупу 
не вільно [не (е) вільно]; не вар¬ 

та; не досить 
невірний : піехуіегпу 
еевіста (-и) : піехуіазіа, коЬіеіа 
невмйсно: піешпузіпіе 
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неволити : піе\уо1іс 
невроном 
невтомний: піеиіхшігопу 
негарний.: піері^кпу 
негідний (іпсііфшз): не гідний 

'.(поп с%пиз) 
него; до него 
неїацйя (-иї): перечене 
иегл’іж (-у -и): одяг домовіш, ран¬ 

ній, нічний 
недавно : піесіаіупо 
недалеко: піесіаіеко (ир. школа 

недалеко міста, але: місто не 
[є] далеко) 

недбалий : піесіЬаІу 
не диво [не (е) диво); не йора; 

не спосіб; не час 
неділя (-лї): піесігіеіа 
недобре (= зле); нелїпше 
недоварений 
недовго: піб<і1и§о 
яедовйдїти (вйджу -йдиш) 
недозрілий або недоспілий 
яедокровність, недокрове: піесіо- 
кге\УП05С (апаетіа) (л.) 

недомагати (-аю), нездужати 
недорід (-оду): піесіогосіпозс 
недосипляти (-пляю): піесіозуріаб 
недоставати (-достаю): Ьгако\уас 
еедостижймий, недосяжний 
недотепа (-а): піеисіоіпу 
недуга, хороба: сІюгоЬа 
недуже : піеЬагсІго 
^ееі’ ; 
неживий: піе£у\уу 
нежит (-а): каїаг, піеіуі (л.) 
незабаром : піеЬа\Ует 
незабудка (-и): піегаротіпаіка 

(б.) 
незавсїди : тега\У82Є 
незадовго : піегасіїи^о 
пезаздрий: піегагсігозпу 
незвісний: піе\УІасіоту (а.) 
незломний : піегїотпу 

незмінник : піегтіеппік (ґм.) 
незмірний : піегтіегпу 
незримий : піе\УІсІ2Іа1пу 
незрячий : ПІЄ\УІ(І2^Су 
незугарний, безугарппй: Ьегкзгіаі 

Іпу, піег^гаЬпу 
неіпакше : піеіпасге] 
нелад (-у): піеїасі 
не легко [не (е) легко]; не мож 

* на ; не можливо 
нелегко : піе!аі\уо 
не лише — але також 
нелітний : піеіеіпі 
нелупець (-пня) : піеіирек (б.) 
нєлюдский : піеішігкі 
нема: піета 
немалий, чималий: піетаїу 
НЄМЙЛИЙ (прикрий) : ПІеШІЇу 
неміч (-очи): піетос 
немного: піе\уіе1е 
иембв: піЬу, з'акоЬу 
немовля (-яти -ята): піето\УІ§ 
немощі (-ів), неміч (-очи) : піетос 
немудрий: піетзДгу 
ненавидіти (.-иджу -диш) 
ненависний: піепа\уізіпу 
ненависть (-и) : піепалуіЗс 
ненароком, незнаропше 
ненастанно, безустанно: хусщ& 
неначе: піЬу, дакоЬу 
ненька (-и): таіка; в неньці 
необчислймий 
неоден : піе]е(ісп 
неозначений: піеогпасгопу (ир. 

числівник) 

неольогізм (-у): пеоіо^ігт (слово 
новоутворене не в дуеї язйка) 

неосторожний, необережний 
неохота (-и) : піесЬ^с 
неперехідне (дієслово): піергге- 

сЬосІпі (сгазохупік) (гр.) 
ненобідний, непереможний 
непоборний : піегмгаїсгопу 
непбдалени : піеоройаі 
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веподвйжний : тегисіюшу (ф.). 
непозде рЖНІСТЬ 

непокірливий, непокірний 
непокоїти (-окою -оїш): піерокоіс 
непомалу : піеротаїи 
непорочний 
непорядок (-дку): шероггабек 
непостійний : піезіаіу 
непотріб (-а) : Іабасо 
непохитний : ше\У2ги820ііу 
неправда (-и); неправдоподібний 
непрйчком : Ьег рггуїуки 
непроникливість : піерггепікііхуозс 

(Ф ), 
непутящий : піегсіаіу 
нерадо : піесЬ^іпіе * - 
нераз : піегаг 
нерв (-а): пєг\у ; нерв чутевйй або 

чутень (чутна): пег\у сгисіохуу ; 
нерв руховий : пєпу гисЬо\д/у; 
нерв видільний : пєпу хуубгіеі- 
пісгу; волокна стрпжнйсті : 
хуібкпагбгепкте; волокна без- 
стрижневі або сірі: хуібкпа Ьег- 
гсігеппе ІиЬ згаге ; онервна або 
піхва вервиа : опепуіе; клітини 
нервні: кошогкі пєпуохує; клі¬ 
тини одно- дво- миоговииустко- 
ві: к. зебпо- (і\уи- \уіеІо\уу- 
ризікохуе ; к. безвипусткові: к. 
Ье2\уурийікохУЄ (с.) 

нерівно : піегбхупїе 
нерозлучний : піегогї^сгпу 
Перон і-а): Мето 
неруский : піегизкі 
перядппй : піеггасїпу 
Несьвіж(-а); несьвіжский 
несвій : піезхуб] 
несит (несита) : реіікап (з.) 
нескінченнй : піезкопегопу 
неслава (-п): піезіахуа 
неслушний : піезрга\уіеб1І\уу 
несмак (-у) : піезшак 
несьмілий : піеЗтіаїу 
несогіріиий : піег^огзгу 

несповна : піезреіпа 
нести (несу -еш -й, ніс -есла -есло) 
нетерпеливий ; нетерпеливість 

(-осій) 

нетяга(-и) : сгіохуіек Ьег рггу- 
іиїкіі 

неувага (-п) 
иеугасймий : піе ба^асу зі§ и^азіс 
неужйтий : піеийуіу 
неук (-а -п): шейк 
иеумілий, невмілий : піеитіеі^іпу 
иеумолймии -У 
нехай же; нехай но 
нехарство (-а) : пієсЬ1і()5і\уо 
нехіть (-оти) : апіураіуа, піесЬ^с 
нехотячи, нехотя, нехоч : піесЬса- 

СУ [рггурабкіет] 

нечуваний : піезїусіїапу 
нещасливий : пїез2С2§£1і\уу 
-ии -нів : гетьмани -ів, каштеляни 

-ів, капеляни -ів, терцияии -ів, 
пигани -ів ; але : 

-нн -ан : Василияни -ян, Домініка- 
ни -ан, бгпптяни -ян, ІІьвовяни 
-ян, міщани -ан, нарохіяни -ян, 
погани -ан, Римляни -ян, селяни 
-ян, християни -ян іти., бо в І. 
відм. ч. од. кінчать ся па : -анин 
(-яиии) 

ийдїтп (-дію): пізгсгес 
низина (-Й): пігіпа (м.) 
низка тонів : згеге^ іопоху (мз.). 
низкйй : пігкі; нйзшпй, ви,. *'ість 

(-ости) 

низко : пігко ; ийзше : пі±ед 
нині: сігізіа] 
пйнїшпий (-їй): піпіедзгу 
нйрка : пегка (л.) 
ийтка (-и -й): піс 
ниць : і\уаг2ї| бо гіеті 
нйша (-і): пізга 
нйіиком : ро сісЬи 
ВЙЩИТИ (-Йщу -иш) : ПІЯ2С2у6 
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ніжка (-и -й): пб£ка 
ніжний : по£пу 
ніжний : сіеіікаїпу (Геіп, 2агІ) 
оіздрі (-дер) : П02СІГ2Є 

НІЧ (БОЧИ) : ПОС 

нічліг (-у -и): пос1е§ 
ніби : піЬу 
ніби то : піЬуіо 
ніде інде : пІ£СІ2Іе іпсігіе^ 
Нїдерляндия (-иї) ; нідерляндскпй 
лїж: пі£, ,пі£е1і 
нізвідки : гпікцсі 
нікель: пікіеі (х.) 
Шкея (-еї) (в Бітинії): №сеа 
ніколи : пі^сіу 
Німан 
Німець (-мдя -мцї) : Nіетіес 

иїмеччина : піетсгугпа ; Німеччи¬ 
на : №етсу 

німиця (-Ї): Ьіеііт, Іиіек, $га1е] 
(також: люляк -а) (б.) 

БЇтка (нїтки, нїткй): ошаспіса (з.) 
Нїнїва 
Нїбба(-и) 

ніхто (нікого, з ніким, в нікім) 
Ніцца (-и) 
нїчб, з нічим, в нічім 
нїчбжість(-ости), ничевість : пісозс 
ніяк: пдак 
ніякий : пуакі 

-нник -ноий в іменах, утворених 
від іменникових пнів, закінче¬ 
них на: н, пр.: годинник (від: 
голина); сторбиник (від: сто¬ 
рона), (стороннйчий, сторон- 
ніідтво), дчвінник (від: дзвін); 
камінний (від: камінь), ремін¬ 
ний (від: ремінь), ячмінний 
(від: ячмінь), винний (від: ви 
нб і вина), кіппйй (від: кінь), 
іменний (віл: імен), рапяий 
(від : рано) ігд. 

но: по способі гірйказовіа пише 
ся окремо, пр.: гляди но; ходи 
но; робіть но ітп. 

нове ля (-Ї) : потуеііа (новйна; мале 
цікаве оповідане) 

Новий Сьвіт 
поник (-а -й), новіций (-пя) 
новіськпй : потуіизіепкі 
новіцияг (-у-п) (час проби і науки 

в монастирі) 
ногастка (-и) : хуієіопо^ сгуїі туі] 

нбготь (еігтя, нігті) : рахпокіес (з.) 
нбготь (нігтя): рагпокіес и рїаїка 

когопу (б.) 
ножиці (-иць) : по£усе 
нбнїй : попіи$2 (ф.) 
нонсенс (-у -и) : нісенітниця 
Норвегія 
Норвежці : ]\ТОГХУЄ£ОХУІЄ 
Норимберґ (-у) : КогушЬег^а; но- 

римберский 
нбрів (-ову): пагоху; гл. також; 

вдача 
носйти (ношу -сига -ей): позіб 
носокрбвленє : КазепЬІиІеп (я.) 
носорогач(носорігача): позогойес 

нота характеристична або ввбдна 
(мз.) : пиіа сЬагакіегузІусяпа 
аІЬо ргоу/асігцса (Ьеіііоп) 

нотар (-а(я -арі): поіагуизх; но- 
тарияг(-у); нотаріальний 

нудність (-ости) : шкіпозс (л.) 
нужда (-п): 1) роіггеЬа, 2) п§<І2а 
нум, нумо : пи&, пи£е 
нумер (-у): число 
нуиций(-ия) (духовний папекий 

посол) і — 

нутро (-а, нутра): хуп^ігге; до 
нутра: сіо хуп^ігга 

Нюгон (-а): ^\уіоп 
нюгувати : піїотсас (піеіеп) (я.) 
нюх (-у) : роїуопіепіе, ту§сЬ 
няги (-іму -еш -й, няв ^-ла -ло) : 
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О. 

оаза 
оба, обі; обидва,-і;, обох, обом, 

обома, обох; обидвох, обидвові 
ітд. на всі три роди 

обарінець (-нця -ицї): оЬаггапек 
обвід (-оду): оЬ\уо(1 (ф.) 

.обвідка ( и -й): обробка 
обволїчй -їкій (-їчу -еш -й); об¬ 

волікати (-аю) 
обдукдия (-ИЇ) (судове отворене і огля¬ 
нене трупа) 

оббкт (-у -и) : предмет ; також : 
передмет 

оббм (-у): оЬ^іозе (ґм.); гогіе- 
£Іозс (мз.) 

обєайстість (просторність) : Ьгуіо 
тоіозс (ф.) 

обжалувати (-лую): озкаггус 
обйда (-и): оЬгага 
обйдливий : оЬе1&у\уу 
обіг (-у): оЬіе^ (ф.) 
обід (-у -и): оЬіасІ 
обід, ободи (н. гір. гнути) на ко¬ 

леса обручі парені 
обіжник: окоіпік (Сігсиїагб) 
обійти ся (-ійлу ся): оЬез’зс зі$; 

* обходйти ся (-оджу ся -бдиш ся : 
оЬсЬосІгіс зі§ 

обіруч : оЬищсг 
обіт(-у -в); \уоіши, оЬіеіпіса Во- 

£іі і £\уі§іут 
ббїздка ( - и -й): оЬ]аМ£ка 
обвинути (-йну): оЬггисіс 
ббкладка : окїабка (ф.) 
облесник (-а): росЬІеЬса 
облий : оЬїу, луаісотоаіу (з. б.) 
обліг; гл. пареннна; облогом ле¬ 
жати : ЬгасЬ. Ііе^еп (г.) 

облога (-и); оЬІ^^епіе 
облуп (-а -й): оЬІепіес (з.) 
облячй -ягтй (-ляжу); облягати 

(-аю) 

обмежений : одгапісгопу (р.) 
обняти (обійму -еш -й): оЬдаб 
обоє Осольскі; обоїх Осольских ; 

обоїм Осольским і т. д. 
оболона (-п): Ьїопа ; оболона слйз- 

па або слизни ця (-Ї) : Ьїопа зіи- 
20\уа; оболона сйроватна: Ьїо- 
па зигошсга (с.) 

обопільний : оЬороІпу 
обонлодень (-дня): оЬо\\тоспіа; 

середоплодень (-дня):йгосіохуо- 
спіа ; внутроплодень ; уго\уо- 
спіа (б.) 

оборіг (-ога -огп): Ьго£ (г.) 
оборот (-у): оЬгоі (ф.) (ґм.) 
образ (прнкм. образовий) : оЬгаг; 

образ дійсний : оЬгаг Г2еегу\уі- 
зіу; образ мнймий (уявний) : 
оЬгаг (Іотпіешапу 

образованє : хуукзгіаісепіе, кзгіаї- 
сепіе 

образбк (-зка -зкй) : оЬгагек 
образувати (-зую): кзгіаїсіс; обра- 

зований 
обреск (-у): оЬгг^к (л.) 
обрескпути, набрен'іти : паЬгг§- 

кп^с, паЬггшіес (л.) 
обрізувати (-ую): оЬггупас 
обрісник(-а) :'рогозі (б.) 
обруч (-а -і) : оЬг^сг 
обряд (-у -и): оЬгг^сіек 
обсерватбрия : оЬзепуаіогушр 

(аст.) 
обсервааия (-иї) : помічанє 
обсихати (-аю): оЬзусЬас 
обстяжка (-и): згіагка 
обсяг (-у).: оЬг^.Ь 
обтерти (обітру -еш -й): оЬеІґгес 
обува (-и) або обув (-и) : оЬилуіе 
обумерти (-умру): оЬшпггеб 
овид (-у) : Ьогугопі (ф.) 
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Овідий (-ия): СКуісІуизг 
овоч (-а -і): охуос ; овоч поєдйн- 

чпй: о\уос ро^есіупсгу; о. мно- 
гократиий : о. хуіеіокгоіпу (б.) 

овочелйсток(-стка]: охуосоїізіек 
або овочевь (-чвя) (б.) 

овочестан (-у): спуосозіап (б.) 
огида (-и), огйдвість(-ости): оЬусіа 
огірок (-ка -кй) : о^огек 
оглянути (-ну): о^іасіпас 
огнище (прикм. огнищевий): о- 

дпізкохуу (ґм.) (ф.) 

оголобля (-Ї), також : голобля (-Ї) : 
ЬоІоЬІе 

огонь (-гню -гвї): о^іегі 
огорілий : о^оггаїу 
огород (-а -и): о^госі 
Огра: ОЬгга (Е^ег) (ріка) 
бгриця (-Ї): піегтіагка (з.) 

бда(-и): осіа (лїрйчна пісня, напи¬ 
сана в чию честь) 

одежа (-і), також : одіж (-ежи): о- 
сігіей 

оден, одна, одпо:іе(іеп іісі. 
оден-єдйний : іебупу 
Одесса 
одинйця (-Ї) : іейпозіка (а. ф.) 
одинй ший : іесіпозіксшу (ф ) 
одержати (-рж) -ржииі -ржй): оіггу- 
шас 

Одиссей (-ея): Осіуззеизг 
Одисрея (-еї): Обуззеа 
однак, одначе, однакож 
однісінький : зебпизіеіікі 
одновязанковий: з‘ес1по\уіа2ко\уу; 

пилякй одновязанкові: рг^сікі 
^есіпохущгкоууе; пилякй двовя- 
занкові : рг^сікі сІ\уи\УІа2ко\уе ; 
пилякй мвоговязапкові : рг. хуіє- 
Іоууі^гкохуе (б.) 

однодневниця (-Ї): ^іка (з.) 
однозвучний (мз.) : іесіпоЬггтіеп- 
пу 

однокомірний : )есіпокотого\уу; 
двокомірний : б\уикотого\уу; 
многокомірний: \УІе1окотого- 
\уу; завязок двокомірний : га1%- 
£піа сітікотогохуа (б.) 

однопенні (цьвіти): .іебпоріеппе 
(клуіаіу) (б.) 

однопрозябцева (ростйна) :)есІпо- 
Іізсіеппа (гозііпа) (б.) 

однородний : зебпогосіпу (ф.) 
однота (-й), єдність (-ости) 

однопільний : десіпоіііу 
одночлен (-а) : з'есіпотіап (ф.) 
одуд (-а): бисіек (також : удуд -а) 

(з.) 

одурювати (-юю): осіиггас 
ожеледиця (-Ї): £ОЇОІЄСІ2 (ф.) 
ожидати (-аю): осгекі\уас 
ожйна (-и) : ]ейупа (б.) 
озеро (-а -а) : )егіого 
Ойдйп(-а) або Елйп : Есіур 
оказия (-иї), лат. : нагода 
Океан Велйкий 
окис : Непек (м.); двоокис, три¬ 

окис ітд. (х.) 

окисак (-а): і!епко\УІес ; ч. мн.. о- 
кпсаки : ііепкохусе (м.) 

окйсанє (-я): иііепіапіе (ф.) 
окйснеиии : иііепіопу (х.) 
окістниця (-і): окозіпа (.с.) 
оклашна, окладника: окіасіка 
оклик (-у -и) : хуукггукпік (гр.); 

вйклик : дуукггук ;зпак вйклику і 
гпак хуукггукпіепіа (!) (гр.) 

оклїя : икіед (також : верховбдиця) 

(»•-) 
оключа : озпохука (б.) 
око (ока, очи, очйй) : око (гл.: 

Галина очна) (с.) 

около : окоіо 
О’ Соппеї 
Окоцїм (-а) : Окосіш 
окриль (окрили): зкггусіеіпік (з.) 
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окритонасїнна (ростйна): окгуіо- 
гаЦ&кохуа (гозііпа) (б.) 

окрйшник (-а): окгисЬ@\УІес, Ьгек- 
суа (м.) 

окрім, кромі, крім : окгот, ргбсг 
окружний: окг§£о\уу; пр. Рада 
Шкільна окр. 

окружок (-жка) : ЬаІбасЬ ; окруже- 
чок (-чка): Ьаібазгек; бкров 
(-а): окгу^а Ьаібасіїа гіойопе- 
£0; бкровець (-вця): окгухука; 
ростйни окружкові: гоЗІіпу Ьаі- 
базгкохуе (б.) 

окрутенний : окгиіпу 
окруха (-н) : окгисії 
окручок (-чка) ; хуігсгук (з.) 
океомбра (-И): вдатна недорічй- 

вість (гр.) 
Октавіян (-а) 
окунь (-я -ї): окиїі (з.) 
окур, порохно до підкурювана 

пчіл в пасіці: ргбсЬпо бо роб- 
киггапіа рзгсгбі ху разіесе (г.) 

Ольґерд (-а) 
олегочна (-ої): оріиспа (ріеига) 

(л.) 
олїґархія (-ії) гоІі^агсЬіа (панованє 

галькох можновладців) 

олї’й (-їю) : оіе] 
олійник (-а): оіедіса (з.) 
олійниця, олійня, ол'іярня : о1е]аг- 

піа, ОеІзсЬІа^егеі, Оеїтйіііе; 
олі'йнвчка (-в): Оеізсіїїа^егіп, 
ОеІуегкаиГегіп; ол'ійиик(-а), о- 
лїярник: ОеІзсЬІа^ег, ОеШапб- 
Іег 

Олімп (-у); олїмпійский 
олїнь (оленя, 6 ієні), також : олень 

і §линь : зеїей.; олениця, лань 
або ланя : зашіса іеіепіа, Іапіа; 
оленячий : деіепі (8.) 

оловець (олівця, олівці): оіохуек 
(х.) 

оловнйк(-а) : оїохуіохуієс (х.) 
олово (-а) : оіоху ; оловявий : оіо- 

хуіахуу; олововнй : оїохуіохуу[(х 
Оломунець, Оломуц 
омар (-а): Ііотаг (з.) 
бмацком : ро отаски 
омела (омели, омели) : ^етіоїа (б.) 
бмут пянйчиіі: беїігішп ігешепз 

(л.) 
би оді: опе^ба] 
ономатопоея (-еї) : вйраз наслідую¬ 

чий звук 
Опава (ріка і місто) 
опад (-у): ораб (аст.) 
опаль(-ю) : ораї; (кремянка безно- 

дббпа з водою); сияк (-а) або 
опаль благородний : ораї згіа- 
сЬеіпу (м.) 

опар (-у): ораг (ф.) 
операция (-Иі) (дїланє, справа, наслідок; 

іменно дїланє хірургічне) 

бпилки (-лок) : оріїкі (ф.) 
опис (-у -и): оріз 
оцій (опбю): оріит ; також : опій, 

опбю) (б.) 
опікун (-а -й): оріекип 
0пінія (-її) (1. гадка загалу, 2. гадка 

• одиниці) 

опір (опору) : орбг (ф.) 
опірннця (-Ї): орогпіса (ф.) 
опісля: роіеш 
онлавка (-и): зкггубібхука (з.) 
оплодень (-дня) : охуоспіа (б.) 
оповіщене, оповістка : о^іозгепіе 
ополонка (-и): окхуіаі ро^ебупс2у 
Ц. окхуіаі піе хуугб&піопу па 
кіеіісії і когоп§ ^б.) 

опбна мягка: оропа ті^кка; па- 
утня (-Ї): Ьїопа ра]§сга ; онб- 
на тверда: оропа Цуагба (с.) 

оправдувати, оправдати 
опріч : ргбсх 
опубликувати (-кую): оголосйти, о- 

повістйти 
7* 
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онуст(-у -а):'е!ігуа затодіозкі 
(і'Р-) 

опятб, знову, знов, вдруге : гпоті 
оракжерня (-иї): тепяівня, тепли¬ 
ця (-Ї) 

орґа.н (-у -и) (знаряд, голос, урядник, 
часописи) 

орґанн (-ів): ог^апу лу коЗсіеІе 
орґанІе? (-а -я): огдапізіа 
орда -и (татарска) 
ординарай (-ия -иї): опіупагуизг 

(місцевій, властивий) 
орел (вірла, вірли): оггеї 
Ореет (-а): Огезіез 
орибнт 
ораентальний: східноземний 
ориґівая (-у -в): 1) первотвір(-бру), 

первопйсь (-й); 2) чудасій, Йгі* 
\уак 

©ріх (-а -в): оггесії 
орішник лїсковець : зїопік ОГ2Є- 

сїіошес (з.) 
брішш (-а): огкізг (б.) 
орнамент (-у -и) і огпатепі (р.) 
ортоґрафія (-ії): правбпись (-и) 
ортокляз (-у): огіокіаг або скалець 

полевйй (м.) 
оруже (-а); ог§£, зброя, броня 
Орфей (-ея): (Меизг 
орхестра (-и), грецк.: огкіезіга [і) 

місце для музики; 2) музиканти гра¬ 
ючі разом на орхестрі] 

Оршбва: Огзо\уа 
брябок (-бка) : загг^Ьек (з.) 
оса (оси, оси): оза (з.) 
бсадепь (-дня) або дно цьвітяне : 

озабпік сгуїі бпо к\УІаіо\Уе (6.) 
осанна: Іюзаппа 
Осьвбнцїи 
осьде: їиЩ 
осел (осла, осли): озіеі 
оселедець (-дця): Зіебх (з.) 
осередковий: сепігаїпу (р.) 
бсередний : ЗгосІко\уу (пр. гисЬ) 

(Ф.) • 

осередок : йгосіек; сепігит (пр. 
осередок тяжєсти : ігссіек сї§2- 
ко^сі) (ґй.) ; 80середншвати; 
зосередний (пр. наука) (пі*.) 

бсетр(-тра): зезїоіг (з.) 
осйпок (-а) або ісоп (-а): ,]6геГек 

сгуіі Ьігор (б.) 
осиротити (осирочу -тиш -те) 
осібняк (-а), бсоДень (-бня): інди¬ 

відуум 
осквернити, опоганити : зр!и^а\УЇб 
о скїлько : о ііе 
оскома (-и), оскбмнна (-и): озкоша 
оскорбляти (-яю): аЬІігас 
ослабляти (-яю); ослаблювати 

(-юю) 
осьмерник (-а) : озтіогпіса (з.) 
осьмистінник (-а): ойтіоЗсіап (ф.) 
бсміл (бсшелу): £%2Є\УПІк (вбсіія, 

восмілу) (б.) 
основа (-и): зросіек (\у ^еотеігуі) 
основа, заснбвина : озпо\уа, газа- 

сіа (пґ.) 
основний: газасіпісгу (ф.) 
Основяненко (-а) 
особливо : глуїазгсга 
особовий (заіменеик) : озоЬізіу (га- 

ітек) (гр.) 
осока(-и):іиггуса; також : осока 

(-п), різіика(-и), різбха(-и), рі¬ 
зухами) (б.) 

осот (-у): озеі (б.) 
останок (-нку) : гезгіа (а.) 
о стілько : о іуіе 
осторбжний, обережний: озіго&пу 
осторонь: па изігопіи 
остракізм (-у): черепковий суд (в 

старйнеих Атенах) 
бстрип : озігу 
острйця (-Ї): озігозїир; о. квадрат¬ 

на : о. клуас!гаІо\уу; о. проето- 
рбмбна : о. ргозІогошЬо\уу; о. 
ускіснорбмбна: о. зкоЗпоготЬо- 
\уу; о. трескісна : о. іго^зкоіпу; 
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о. шестибічна : о. згезсіоЬосгпу 
(«•) 

острів(чзва-6вй), також: острбв 
(-а): луузра 

острівка, острів (-ова), острова : 
озїе\у, озілуіє, го^аіе (жердка, 

через котру протйкуе ся навхрест да¬ 

лі або смерекові і яличні верхи зі 
сюрчачими галузями. Уживає ся до 
сушеня сіна або команйчини) (г.) 

острожйаа (-в): озігейупа [інакше: 
колодюх (-а) або: дерйннпк (»а) 
(б.) 

острокрайчатий: о Ьгге^асії о- 
зігусЬ, о8ігокга\\:§(І2І8Іу (м.) 

остряк (-а) : шаіе (б.) 

остуди, плями печінкові: ріату 
\удігоЬіапе (л.) 

остуджене (-я): огі^Ьіепіе (ф.) 
осудити (-ущу -ущиш -дй): гізсіс 
отава, отавная : роіга\у, оіа\уа (г.) 

отвір потиличний : оідуог роїу- 
Іісгпу (с.) 

отець (вітця або отця): о^сіее 
отже: т§с 

оточень (-чня) або скоченйця (-Ї) : 
осііок 

отровниця (-Ї): рокггук; отровпи- 
ця песя вишня : туіісгоз'а^осіа (б.) 

отруя (-уї), отрута (-и): ігисігпа 
(л.) 

отсей, отся, отеє: іеп іиіад 
Оттокар 
Оттон 
офіцнр (-а -и): ойсег 
офіцвял (-а -и): оДсуаї (урядник) 
офІЦИЯЛІСТ (-а -її) (урядник приватний) 

©хайливість (-ости): осЬ^сі6зі\уо 

ОХНІСтрЙНЯ (-Ї) (начальна господиня 
при дворі) 

оховстатн (-аю): окіеїгпас 
охрястниця: осЬгг^зіпа (с.) 
оцьвітина (-и): окулаі (б.) 
бцель(-еля): (іег Зіоііеп аиГ сієш 
НиГеізеп (г.) 

оцінка (-н): осепа 
оціночна (комісия): згасипкота 

(котізуа) 
очашок (-шка): кіеіізгек (б.) 
очеревня : оіГ2ЄУ/па; кризкй: кгуг- 

кі; сіть або отоки : зіаіка Ьгги- 
сііо\уа сгуїі Ьїопа засіїоура (с.) 

бчерк(-а): окгез; о. архаїчний 
(ветхий або первісний): окг. аг- 
сЬаісгпу сгуїі ріепуоіпу; о. на- 
леозоїчний (первинний, давео™ 
зьвірной): окг. раїеогоіегпу 
С2у1І рІЄГУ7320Г2^(Іпу; о, мезозо- 
ічний (вторинний, середнозьвір- 
ний): окг. тегогоісгпу сгуїі 
<1ги§*огге(їпу; оч. кенозоічеий 
(третинний, новозьвірний): окг. 
кепогоісгпу сгуїі іггесіогг^сіпу; 
оч. антропозо'ічпкй (четверйч- 
ний, лїодский) : окг. апіхорого- 
ісгпу сгуїі сглуагіоггесіпу (м.) 

очерт (-а): окбїек; бчерт дволи¬ 
стий : окбїек сішііізіпу (б.) 

очи (-йй -ам-йма): осгу; (ока в еїти) 
очивидно, очивйсто, очнвйдечки, 

видймо : осгухуізсіе 
очко (-а): осгко 
ошадйаа(-и), ожелест(-у), облій 

(облою) або бкить (окитн), іней 
або соплі леду примерзаючі на 
деревах : зггоп па с!гге\уасЬ ІиЬ 
зоріє Іоби рггутаггаіз-се па 
§аї§гіас!і (ігге\у, окізс (м.) 

бшибка, помилка, омйлка : роту' 
ка; ошиббчпий: туїпу 
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павза (-а): туйіпік (гр.) 
Оавзанїй (-їя): Раигапіазг 
пазі льон (-ну -ни), фр. (будинок при 

пал;ітї) 

пагонець (-нця): тсуризіек (б.) 
Иаґавїнї (-нього) 
падавка (-и), енілбпсяя, прйдибка : 

расіасхка ,(л.) 
падолйст(-а) або листопад: Іізіорасі 
надутий : осіра(іа()цсу; чаша паду- 
ща : кіеІісЬ- осірасіазцсу; ч. ча¬ 
хла : к. гпікоту; ч. тревала : к. 
іпуаіу (6.) 

паж (-а), чура : рай 
пажига (-и): йе^а\упіса (з.) 
Палестина 
паливода (-и): раїітоосіа 
палвстпя (-Ї): Іізіошііса (б.) 
палїльсґія : повторене (гр.) 
Палляда (-и): Раїїаз 
паломник (-а-и), богомолець 

(-льця), прочанин (-а): р^іпік 
пальтот (-а -и): раїіоі 
пальчик (-а) : раїизгек 
паля,і. (-а): раїїасі (х.) 
палядая (-иї): раїїасіуит (статуя 
Палляди в Трої, що мала спасти 
з неба) - 

Паляцкий (-ого) 
памфлет (-у -и): ратПеі (безчесне 

зїдлйве письмо) 
память (-и) тямка (-м): раті^с 
пані (-Ї': рапі 
Ііанпопїя (-її) 
панчоха (-п): ропсгосЬа 
паніїйр (-я -і): рапсегг 
панщина (-и): раїізгсгугпа 

иапа(-и): раріей; панскип; пап¬ 
ство (-а) 

папір (-еру -ері): раріег (х.) 

П. 
папороть(-п): раргос ; папороть 

глйстпик: гапоксіса; папоро- 
тень (-ня): раргоіпік (б.) 

папуга (-и), попутай : рари^а (з.) 
пара (-її) : рага (пр. волів запряже¬ 

них) 

пара насичена.: рага пазусопа ; 
пара перегріта : рага рггерта- 
па (ф.) 

парабола : рагаЬоІа; параболіч¬ 
ний : рагаЬоІісгпу; парабодьо- 
ід: рагаЬоІоісІа (ґм.) 

парадокса (-и): несподіванка (гр.) 
паралеля (-Ї): рагаїїеіа (рівнобіжна) 

паралїж (-а) : рагаїій (підвій-ою) 

паралакса (-в): рагаїакза (ф.) 
Параскевія (-ІЇ) 
парафіянщана(-и): рагайаїїзгсгу- 

гпа 
паренива, паревиця, обліг (-огу), 

' переліг (-огу):»0(116», и^ог (г.) 
парентеза (-и), вставлене речене 
Париж (-а); нарйский 
Нарис (-а): Рагуз 
иарібок (-бка -бкй), паробок (-бка), 

парубок: рагоЬек 
парляиепт (-у -и): державна рада 
паролия (-иї) : рагобуа(глумливе на¬ 

слідуване ЯКОЇСЬ поезиї) 

пароксйзм (-у): пропасниця, дрож, 
перепадок 

парономазпя (-пі) (ужите виразів, шо 
звучать подібно, а мають ріжне звч- 
ЧІНЄ) 

папотка (-и): \ууй1іп (б.) 
□арох (-а -п): ргоЬозгсг 
парохі і (-оду), пароплав : раго- 

Т¥ІЄС (ґ.) 

парохія (-ІЇ): рагайа (прихід-оду) 
пари її (-їв): рагріе (л.) 
вартая (-иї): раїіуа, сторона 
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пасаж (-у): перехід (-оду); паса¬ 
жир (-а -и): подорбжний 

пасат (ґ.) 
пасия (-пі): страсть; пристрасть 
пасияис (-а -п): разуапз 
пасмо (-а, пасма): разшо 
пасбвиско (-а): разіхуізко 
пасти (паду -еш -й; впав): расіас 
пасти (пасу -еш -й; пас): раЗс 
пастир (-я -і): разіегх 
патент (-у -и): раіепі 
ІІатеркуль (-я): Раіегкиїцз 
ПБ.Т0С (-осу) (терпіне; пристрасне звору¬ 
шене, спочув) 

патриот (-а-и); патриотйчпий 
патрпцият (-у); патрйций (-ия) 
патриярх (-а): раігуагсЬа 
Патрокль (-я): Раігокіиз 
патрбля (-Ї): раігої 
наук (-а -Й): ра^к ; паучйна (-и), 

паутппа(-и) або паутйнє (-я): ра- 
І^сгупа (з.) 

науковець (-вця): ра^сгак (з.) 
пахнути (-хну)расЬпаді 
иацибпт (-а -и): терпячий, хбрий 
пашквіль (-ю -і): разгкхуіі (безчесне 

зїдливе'письмо, прикладка) 

пашпбрт (-у -н): разгрогі 
паштет (-а -п) (розмаїті мясива, обліпле¬ 

ні тістом і упечеш) 

пащека (-и): разгсг^ка 
певно: гарехупе 
педаґбґія (-і і); педаґоґічний 
педель (-ля -лі): служник при вис¬ 
тій школі 

пекло (-а).: ріекіо 
Пельопонез (-у): пельопонеский 
пемза (-и): ритекз (м.) 
пені» (пня, пні): ріегї; ггбсіїозїбху 
. (гр.) 
Иепельбпа (,-и) 
ченеионат (-у -и): виховуюче заве¬ 

дене 

ПЄНСИЯ (-ні) (1, річна платнй, 2. вихо¬ 
вуючий інститут) 

пеня (-І): кага 
перать (-и): за^охуіес ; ператень 

(-тня): гойїіпа кїосігіпіазіа (б.) 
первень (-вня): ріегхуіазіек ; гро¬ 

мада первнї: ррготасіа ріег- 
хуіазікі (м.) 

первенець (-нця): ріегхуіозпек (б.) 
первинок (-нка): ріегхуоіек (б.) 
первинний : рІЄГХУ820Г2£(ІПу (ф.) 
первище (-а) або плязма (-и): ріа- 

гта, ргоіоріагта (б.) 
первісний: ріепуоіпу 
первісний (-а): ріегхуоіпіак (з.) 
первбріст (-осту): ріегхуогойї (б.) 
перворбдство (-а): ріегхуогобгіхуо 
перґамін (-у -и): рег^атіп 
перевезти (-везу): рггехуіейс 
перевесло (-а -весла): рохугбзіо 
перевести (-веду): рггергохуабгіс ; 

рггеіібтасгус 
перевисшати; перевйсшувати 
перевязка (-и), ббвязка (-в): Ьап- 

ба£, ораігипек (л.) 
перегляд (-у -н): ргге^сі 
перегорода: ргге^госіа, рггеропа 

(Ф-) 
передвчера: рггебхусгогаз 
передіднем : рггесіесіпіеш 
переді мною: рггесіе пиц 
передник(-а): рорггебпік (а.) 
передвіжка (-и): гахугоіка (ґн.) 
передодень (-дня): сгаз рггесі па- 

зіапіет бпіа 
передонодї: рг2есісте£с1а] 
передполудне (-я): рггеброїисіпіе; 

перед полуднем : рггесі роїи- 
сіпіет 

передражнювати (-нюю) 
передросток (-тка): рггесігозіе (б.) 
передтйм: рггесіїет 
передусім, передовсім 
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перезвук(-а-и): рггетіапа зато- 
&*озкі (гр.) 

перейти (-йду -еш -й): ргге^зс 
перекотиполе (-а): £Ірз6\ука (б.) 
яерекраплене (дестиляция): сіезіу- 

Іасуа (ф.) 
переконувати (-ую): рггекопушас 
перекутня (прикм. перекутний) : 
рггекаіпіа (ґм.) 

перемерзлий: рггетаггіу 
Перемишль (-ля): Рггетузі (ґ.); 

перемйский: рггетузкі 
перемінник (-а): гатіеппік (а.) 
перемога (сонця): рггезіїепіе (аст.) 
переображенє (-я): рггеоЬгайепіе ; 

переображепе совершене : ргг. 
гідреїпе; п,- несовершене : ргг. 
піегиреїпе; п. поступне : р. ро- 
зі§рол¥е; н. вспятпе : р. лузіесг- 
пе (з.) 

перепелиця (-Ї): рггеріогка (з.) 
перепинане (-я).: рггесіпкспуапіе/ 

іпіегрипксуа 
переплив (-у): рг2ер1у\у 
перепно (-а): рггеропа (с ) 
перепрячй -гтй (пряжу -еш -й) 

перепрягати (-аю) 
иерепуст (-у): рггеризгсгаїпозс 

(ф.) 
переразлйвий : рггегайішу 
переріз (-у): рггекгбі (ґм.) 
пересилати (-аю): рггезуїас; пере¬ 

силка (-и): рггезуіка 
переставний : рггезіампу 
перестанок (-нку) : рггезіапек 
перестеречй -гтй (-режу) 
переступ (-у): рггезі^рпозс; иере- 

ступний : рггезі^рпу (а.) 
перетворене: рггекзгіаїсепіе (а.) 
перехід (-оду): ргге^сіе (ф.) 
перехідний : рггесЬосіпі (Ігапзііі- 

уиз) (гр.) 
яереходовйй : ргге)зсіо\уу 

перехрестити (-хрещу -стйш -стй) 
перець (-рцю) або попер (-прю): 

ріергг (б.); перчений : ріерггопу 
переціджене (-я): рггесесІ2епіе(ф.) 
перецїняти (-яю): рггесепіас : пе¬ 

рецінювати (-нюю) 
перечити (-речу -ечиш): рггесгус 
перигель (-ю): регіЬеІіит (рипкі 

рггузїопесгпу (аст.) 
периґей (-ею): регі^аеит (рипкі 
рггугіетпу) (аст.) 

ІІерйкль (-ля): Регукіез 
перйпа (-и): ріеггупа 
периода (-и): регуосі; лериодйч- 

ний; периода = доба (в літерату¬ 
рі) ; периода, очерк (в реченю) 

периферия (-иї): обвід (-оду -п) 
перифраза (-и), опйсане : регуґгага 
перій (-ію): регг (б.) 
перконожець(-жця): зіішак ріеі- 

\уопо^і (з.) ч 
перкун : регког (також : пірнйкоза 

(иірнйкози)] (з.) 
перкусия (-иї): опукуване (розсл£~ 

джуванє через опукуване) (л.) 
перлйнець (-нця): регіотсіес (м.) 
перлівнйця (-Ї): рег!орїа\у (з.) 
перлова матиця (перлової матиці) : 

регіота тасіса (з.) 
перо (-а, пера): ріого (к.) 
перон (-у): регоп 
Перс (-а) 
Персей (-ея): Регзеизг 
Персня (-иї): Регзуа; перский (ґ.) 
персонїфікация (-иї): уособлене 

(гр.) 
перспектйва : регзрек!у\уа (гм.) 
персть порцеляпна або каол'ін[(-у) : 

каоїіп сгуїі рогсеїапка (м.) 
перстень (-я): ріегзсіеіі (ґм.) 
перстенець (-нця): капіапка, та¬ 

кож : вйлип (-у) (б.) 
перстенївка: ріегзсіепіса (^аіа- 

пек рггасікі) (з.) 
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перстеияк (-а -и): ріегзсіепіса (г 
Іури гоЬакб\у) (з.) 

йертп(пру -еш -Й, пер): рггес 
яерфума (-и): регйіта 
пер.ун (-а): ріогип (ф.) 
перцюга (-и): ріергг Іигескі, ра- 
ргука (б.) 

перший : ріетзгу 
пес Рябко; тому псови 
пестрйти (-стрю -йш -й): рзіггус; 

також: рябити 
песя (-яти -ята): рзі§ 
Петербург (-а); петербурский (ґ.) 
Петефі (-іосо) 
петйция (-иї): прошене, просьба, 

подане 
петлї судйнві(петличкй судинні): 

р^іеікі пасгупкше (ч. од. 1. 
відм.: петля судйвна) (с.) 

Петрарка (-и) 
Петро (-а, Петре!): Ріоіг 
петрушка (-и): ріеігизгка (б.) 
леч (-чи) : ріес 
печаль (-и), сум, журба : ігозка, 

зшиіек; печальний : зігозкапу 
печеночник (-а): \узігоЬо\уієс (б.) 
печерйця (-Ї): ріесгагка (б.) 
печеровець (-вця): осітіепієс (з.) 
печй -ктй (печу -еш -й, пік): ріес 
печінка (-и): \у^ІгоЬа; воротниця 

(-Ї): 2уїа хугоіпа ; жовч (-и) : 
261с; провід жовчний : рггехубсі 
2бїсіо\уу; провід міхурцевий : 
рггехубб р^сЬеггохуу; міхурець 
жовчний : р^скеггук 2б1сіо\уу (с.) 

педесталь (-ю): посадиіце (-а), від¬ 
будова (-и) 

пйгва (-и): рі£\уа (б.); альва, айва 

пижмо (-а): рі2то 
пилок (-яка): руїек (б.) 
пилчастий : рі!ко\уапу; лист за- 

двійно пилчастий : Іізс росілуо^- 
піе рі!ко\уапу (б.) 

пплюк (-а): Ьіоіпіак (ріак сігаріег- 
пу) (з.) 

пиляк (-а-п): рг^сік; пилячая (-Ї): 
рг§сіко\уіе ; нитка : пііка; злуч- 
ка (-и):І^сгпік; головка пилоч- 
на (або пилбчня -ї): руїпік (б.) 

пйпоть (-птя): рурес (гі) 
пир (-а -и), бенкет : исгіа, Ьапкіеі 
пиргач (-а -і): піеіорегг (з.) 
пиріг (-ога *огй): рігб^ 
пирій, ипрей, нерій : регг (г.) 
писальне (-я, пйсальця); писало (-а, 

писала): гузік (к.) 
писар (-аря -арі -арів): різагг 
иисатель (-я), письменник : різагг, 

іііегаї 
писати (пишу -еш -й): різас (к.) 
пйсень (-сня) або Графіт (-а): дгаГй 

(*•)_ 
пискля (-яти): різк1§ 
письменний : різтіеппу ; ипсьмень- 

ство : різтіеппісілуо 
письмо (-а, нйсьма): різто; сьвяте 
Письмо; письменний, письмен¬ 
ник; письменьствб 

питайний (заімендик): руідідоу (га- 
ішек) (гр.) 

питайник (-а -и): гпак гаруіапіа 
пйти (ию, пені, ний)ріс 
пптймий, пйтомий : \УІазсІУ/у (ф.) $ 
пйтимий : сіадсу зі§ ріс 
пйтомець (-мця -мцї): аіитгшз 
ПЙШ.ИК (-а): шипзгіик 
пів: рої 
півдванайцята (-ти): рбМ\уапазІа 

(-еі) 
півкруглий: рбіокга^іу 
північ (-очи): роїпос (ф.); Північ 

(зам. імени власного); північ¬ 
ний : роіпоспу 

півостров(-а), півострів (-ова); рбі- 
луузер (ґ.) 

півиовпя (-Ї): роїреіпіа (ф.) 
пїврік (-оку): роїгосге 



— 104 — 

півсонний : ^рбїзеппу 
півтїнь (-и): рбїсіеіі (ф.) 
півтон (-у): рбііоп (ф.) 
півтора (-ри): рбііога (-Є]) 
півтретя (-ті): рбііггесіа (-іе]) 
відбудова (-и): ріебезіаі (р.) 
підвладний або підвластний : роб- 

•ууіабпу 
підвоя (-ї): 2Їоіо£Іб\¥, Ііііа гал^о- 

Іек (б.) 
оіджога (-и) або підпал (-у): £а^іе\у 
підзбрлпвий: робе]Г2Іпуу 
піді мною : робе тп^ 
підійти (підійду -еш -й): робе^с 
иідкаецлєр (-а): робкапсіеггу 

(заступник канцлера) 

підкинути (-кину): робггисіс 
підкова (-її) : робко\¥а 
підковпк (-а) : робкотсіес (гобга^ 

піеіорегга) (з.) 
підкомбрпй (-ия): робкотоггу 

(шамбелян) 

підкуш, (-а): робкгге^ (б.) 
підлога (-її), долівка (-и): розабгка 

(р-) 
підлячй або підлягти (-ляжу -еш, 

-ляг); підлягати (-аю) 
підмах (-у): робтук (ґн.) 
підмет (-у -и): робшіоі (гр.) 
піднаріче (-а): робпаггесге 
піднебінний (співзвук): робпіе- 
Ьіеппа (зрбі^іозка) (гр.) 

піднесене просте : лугпіезіепіе рго- 
зіе (ф.) 

підвіже(-а): робпбйе 
підозрівати (-ваго): робезггуууас 
підозрілий : робе^ггапу 
підойма (-и): бг\¥І^піа (ф.) 
підокружок (-жка): робЬаІбасЬ 

(б.) ‘ 
підошва (-и): робез2\уа 
підпир (-у): робрбг (ґн.) 
підпирати (-аю) : робріегас 
підписувати (-сую) робрізид1 

підпочва (-и): роб^ІеЬіе (г.) 
підрядне речене : гбапіе робгг^- 
бпе (гр.) 

підсихати (-аю): робзусЬас 
підсніжник(а): ^Іабузг (б.) 
підсоне (-я): зігеїа (ґ.) 
підстава (-и): робзіата (ґм.) 
підставлене (-я): робзіатепіе (а.) 
підстілка (-и): робзсібіка 
підсунути (-суну): робзип^с 
підтяти (-дітиу -еш -й): робсі^с 
під той час : робб^сгаз 
підусня (-Ї): ^зіепіса гозііпіагкі 

(озу гойїіппез) (з.) 
підуства: £\уіпка (гуЬа) (з.) 
пГдхіп (-опу): робсішуі (ґн.) 
підхлі'блювати (-люю): росЬІеЬіаб 
підчас колй : робсгаз £бу; підчас 

того: робсгаз Іе^о 
підчеркнути (-черкну -еш -й): роб- 

кгезііс (к.) 
ІІіємонт (-у): Ріетопі 
піетйзм (-у): ріеіугш (набожність, 

сьвятошнидтво) 
ІІіза (-и): Ріга 
Пізистрат (-а); Нізистратйд (-а -и) 
пізнавати (пізнаю -6ш, пізнавай) 
пізнати (пізнаю-еш, пізнай) упі¬ 

знане 
пізнйй : рбгпу 
пізвоцьвіт ( а): гіпюрі! 
Пій (-ія): Ріиз 
ПІкета (-и) (фр.) (малий відділ віііска на 

стійці, стійка) 

пільга (-и): иі^а 
піна (-Й): ріапа 
Шндар(-а) 
пінпдя морска : ріапка тогзка 

(*;) 
піонїр (-а -и): жовнір технічний, 

передоведь (-вдя) 
піраміда : рігатіба, озігозіир; пі¬ 

раміда стята: озігозіир зсцбу 
(ґм.) 
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Ііірей (-ею): Рігеиз (атевьскапри¬ 
стань) 

Піренеї (-еїв): Рігепе^е 
сіре (-я): ріегге' 
пірйстий: ріеггазіу 
пірит (-а) або двосїрчак желі'за: 
рігуі сгуїі (Ішізіагсгек £е1ага 
(«о ■ 

пірнатка (-и): ріогб\ука (з.) 
пірначка (-в): або чіпак (-а): сге- 

ріес, сіги^а ІогЬа £ок£с1ка ргге- 
йихуасха (з.) 

піротехнік (-а -в) (вироблюючий 
штучні огні) 

Пірр (-а): Ріггиз 
піскоглід (-ода, -оди): тіпо^ (з.) 
пісковик (-а -в): ріазкстіес (м.) 
післанвдтво, місвя : розїаппісІ\Уо 
пїсланидя (-Ї): розїаппіса 
віслати (піїглю -еш *й): розїас 
після (чого), по (чому): \уес11и£, пр. 

після закону або по закону 
піснь (-в), пісня (*ї): ріеЗії 
піснйй : розіпу; постові пісні': 

ріезпі зріе\уапе лу розі; пбст- 
ник ( а): розіпік 

пісок ( сну -скй): ріазек (м.) 
пісонька (-в -й): ріозпка 
піступ (-а -й): ріазіип 
пістунчик(-а): ріезгсгозгек 
пісчаний: ріазхсгузіу 
Пітаґор (-а): Рііа^огаз ; Нітаґоре- 

сдь (-ейця): Рііа^огезсгук; пі- 
таґорейский 

пітй (піду -еш -й, пішов): ро^с 
Пітия (*иї): Рііуа; пітййский 
піхва (*и): росйхуа; лист піхвй- 

стий : Іійб росЬлуіазІу (б.) 
Піяр(-а); піярский 
піяти (цію): ріас 
плаванє (-я): ріухуапіе (ф.) 
плавень (-вня) або флюорйт (-а), 
флюорак ваповйй : Пиогуі сгу- 
1і ііиогек \уарпіо\уу (м.) 

плавець (-впя -вц'і): р1е1\уа ; пла¬ 
вець хребетний : р!еІ\уа £ггЬіе- 
Іо\уа ; пл. підхвістний : рі. росі- 
о£опо\уа; пл. хвістний : рі. о^о- 
по\уа : плавці грудні: ріеїхуу 
ріегзіо\Уе; плавці черевні: ріе- 
Ітуу Ьг2іісЬо\ує (з.) 

плавйнка (-и): ріухука (б.) 
плавний (пр. співзвук): ріуппу (пр. 

зрої^іозка) 
плавонбжець (-жця): сгіегоріеіууо- 

\уіес (з.) 
плавчик туковий : ріеіехука Ми- 

32С20\Уа (з.) 
планета (р. женьс.): ріапеіа; пла¬ 

нетоїд (а.): ріапеіоісіа (аст.) 
пластина (-в): Ьіазгка когопо\Уе&о 
ріаіка (б.) 

платйна (-в) або платівка (-и) і 
Ьіазгка ІіЗсіа; пл. щіпна,: Ьіазг- 
ка \уг§Ьпа; пл. латчаста:ЬІ. 
к1аро\уапа; пл. врізна : Ь1. зіесг- 
па; щіпень (ідіпня) або висту¬ 
пань (вйступня): \ущЬ ; латка 
(-и): кіара; виріз (-а): ^усіпек 
(б.) 

платбк (-тка): ріаіек (б.) 
плачу : рїас§ ; плачу : ріасг^ 
плекати (-аю), плекане : ріеі^по- 

\уас, ріе1^по\уапіе 
племя (-мени -єна): ріеті^ 
плес (-а): розкок (Ґн.) 
плести (плету -еш -й; плів): ріезс 
плечі (-чйй): ріесе 
плебей (-6Я -ЄЇ) (родом з люду), пле- 

бейский : рІеЬеіизгоуузкі 
плеоназм (-у) (злйпгае слово, додане 

над потребу) 

плеяда (-и): ріе^асіа 
плйска (-в) або трясихвбстка (-в); 

ріізгка (в.) 
плід (плоду -плоди): рШ 
пліт (плота, плотй): рїоі 
пльомба (-в): рІошЬа 
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плосконіг (-ога), шюскотоііець 
(-пця): рїазкопо^і (РіаШизз) (л.) 

цдоскавка (-и): паггррік (з.) 
плоская (-а): ріагіпіес (з.) 
плоский : рїазкі (ґм.) 
плоскокружок (-жка): гаіосгек (з.) 
плотиця (-Ї): ріос (з.) 
площа (-і): рїазгсгугпа (ґм.) 
площа похила: гошііа росЬуїа (ф.) 
площа розмежна : рїазгсгугпа гог- 
ртпісгаідса (ф.) 

плуг (-а): рїи£. Складає ся з : 1) 
ГрЯДіЛЯ (£Г2ДСІ2ІЄІ), 2) стовбйдї 
(зїиріса), 3) полоза з пятою 
(рїог), 4) леміша (Іетіезг), 5) 
чересла (Іггизїо), 6) полйцї (о<і- 
кїасіпіса, 7) чепйг (гркоіезсіе, 
сгері^і). Плуг опирає ся на ко¬ 
лісниці : коїезпіса, коїсе (г.) 

плутати (-аю): рідіас 
плювати (плюю -еш): ріис 
IIлявт (-а): Ріаиіиз 
пляґіят (-у -и): випйсуванє ; відпй- 

саний твір 
ПЛЯКат (-у -и) (прилюдне прибите опо¬ 

віщене) 

пляма соеїчна : ріаша зіопесгпа 
(аст.) 

плянїґльоб (-у) : рІапідІоЬ (аст. ґ.) 
плянтация (-иі) (ґрунт засіяний або 

засаджений) 

плястер (-стра -и): ріазіег 
плятйна (-и): ріаіупа; плятйна 

єсть ковна і зварка, як желїзо : 
ріаіупа (Іаде зір кис і зра^ас, 
Іак йеіаго (м.) 

плятйнпик : ріаіупохуіес (х.) 
плятинян : ріаіупіап (х.) 
Плятон (-а): Ріаіоп 
плюгавство (-а) або мйршавство : 

ріи^ахузіхуо . 
Нлютои (-а): Ріиіоп 
іі(н)яти (ппу -еш -й; п(п)яв): ріас 

побереже (-а): роЬггейе: Побереже 
(край) 

побіг (-у), утеча (-Ї): исіесгка 
побіда (-и): 2\уусірзі\УО 
побідний : 2\ууеірзкі; побідність 

• (-ости): гхуусірзкозс 
побідник (-а): 2\уусіргса; побіднй- 
ця: 2\уусір£усіе1ка 

побільшати (-аю).: рохуіркзгас ; по¬ 
більшувати (-у ю) 

побіч : оЬок 
побічне речене : гсіапіе роЬосгпе 
побічнйця (-Ї): роЬосгпіса (ґм.) 
поблйзкий : роЬІігкі 
побуд (-у): роррсі; також : спонука 

(-и) (її.), понука 
повагом : ролуоіі, Іепіо (мз.) 
поважний 
поведене (-я): гаскохуапіе 
повеліти (-велю -лиш -лй) 
поверх (-а -и): ріріго 
поверха : ро иіеггсЬи ; поверхнии : 
рохуіеггсЬпі 

поверхня : ролуіеггсілпіа; поверхня 
кривочертна: рохуіеггсЬпіа 
кггухуоііпііпа; поверхня про- 
сточертна : рохуіеггсЬпіа рго- 
зіокгезіпа (ґм.) 

ПОВЗЯТИ (повізьму -еш -Й) : рО\У2П£С 
повинен, повйнна, повйнно, повйп- 

ні: рохуіпіеп іісі. 
повйсанє (-я): росЬосі ху гххчезге- 

піи (Неп^еіп) (ґн.) 
иовйсше : рохууйе] • 
повідомлене, повістка: гахуіасіо- 
шіепіе (пґ.) 

повійка (-и): рохуоі; іакге : опбнець 
(-нця); повійка иолятйця : рохуб) 
роїпу (б.) 

повний : реіпу 
повновйдий : рисоїохуаіу 
иовновласть (-и): реїпотоспісіхуо; 

иовновлаеник (-а) : реіпотоспік 



\ 

— 107 — 

л ф 

шжнбголос (-голосу): реїпосІ2\УІ0к 
(УоНаиі) (гр.) 

вовнушка (-и): ріезгапка (6). 
нозня (-Ї): реїпіа (аст.) 
поводи, поволі: ро\уо!і 
ловорїзка (-и): роштек 
повспйруване (-я): росЬосі \у росі- 

рогге (Зійігеїп) (ґп.) 
повсть (-и), повстйпя (-и): ріізії (г.) 
повстяний : ріізпіоууу (г.) 
повторюване (-я), повторене : ро- 

ууіаггапіе, ро\УІоГ2епіе (пґ.) 
поганин (-йна -ани -ай): ро^апіп 
погляд (-у), поглядовйй* наука по¬ 

гляду 
поглянути (-гляну -еш -янь) 
поговірка (-в)-: гогт6\ука, \у згко- 

1е; рота\уіапіе; у нас е- пого¬ 
вірка : и паз та\уіа]'а (нґ.) 

поголос (-у): ро^Іоз (ф.) 
погорілець (-льця): ро^оггеїес 
погріб (-ребу): ро^ггеЬ; також : 

похорон (-у) 
погроза (-в): ро^гойка 
погрбмедь (-мця): \У££0Г2 еіек- 

Ігусгпу, зіг^ідуа еіекігусгпа (з.) 
погрузйтн (-гружу -зйш -зй) 
погуба, погйбель (-ли): г^иЬа 
погубяий : г^иЬпу 
погулянка (-и) 
по давнбму : ро сіашіети 
подаґра(-н): росіа^га (хорбба ніг) 
подвйжний : гисЬоту (ф.) 
лодвіре (-я): ро(1\у6г2е 
подекуди : £СІ2ІЄПІЄ£СІ2ІЄ 
подеколи : кіесіу піекїесіу 
подібність (схожість): росІоЬіегі- 

зі\уо; подібний : росіоїту (ґм.) 
Поділе (-ля); Подолянин (-йна-ляпи 

~ян); Подолянка; подільский 
поділка (-и -й): роагіаіка (р.) 
подільність (-ости) (дїлйвість): 
росігіеіпойс (а.) (ф.) 

подїловйй (числівййк): росІ2Іа1о\\гу,> 
(іізігіЬиііуиз (ІісгеЬпік) (гр.) 

подія (-її): гйаггепіе, Іакі; гл. та¬ 
кож : дійсність (-остп) 

подоба (-и), подббінь (-іни): \уіге/- 
гипек 

подобнна (-и): кзгіаіі паз1асЗо\упі- 
сгу; подббпни корчпковаті або 
корчасті: кзгіаїїу пазіасіотспі- 
С20. кг2е\уіаз1е (м.) 

подорож (-в): росігой, \Уоза£ 
подостатком : росіозіаїкіеш 
нодрібиий \ 52С2Є£ОЇО\Уу 
подробиця (-Ї) : 52С2Є£ОЇ 
подруже (-а): таІ£епз!\УО 
подумати (-аю): рогпузіес 
подушка, кукла муравля : росг\уаг- 

ка тго\укі; подушки мурав.ій- 
ні: рос2\уагкі тго\УС2Є, 2\уук1е, 
Іесг 1а1згу\уіе пагу\уапе „іа^а 
шг6\УС2е“ (з.) 

подякувати (-якую): росІ2І0ко\уас 
поезия (-иї): роегуа 
поема (-и): роетаї 
поет (-а -и): роеіа; поетйчиий 
поетика : наука про поезию 
поєдйнче речене : гЛапіе ро]Є(Зуп- 

С2Є 
поедйнчий (ніколи в значіню : 

• І простий, скрбмний, зішріех) 
поємність (-ости): роіетпоЗб (ф.) 
пожадане (-я), захотінє : ройцсіапіе 

(ц.) • • 

поЖаль (-в): £у\уїо»а (з.) 
пожар (-у -и) або пожежа (-і): ройаг 
аожелати (-аю) або побажати ; ро- 

\уіпз2о\уас 
пожертвбване: рой\УІ0Сепіе 
пожирати (-аю): ройегас 
пожиток (-тку -тки) або хосен(хіс- 

па): ро^уіек 
пожбга (-в): ройова 
поза: рога 
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позавтра : роріг/е; нозавтрішний 
(-їй) 

повавчера : га\усгога]: позавче- 
рашний (-їй) 

позад: 2 іуїи 
позаторік : рггесі с!\Уота Іаіу 
позаяк: ропіетуай 
поздержлйвість (-ости) 
поздержувати (-ую) 
поздовж : \У2(11и2 

Позейдон (-а) 
пбзем (-у): ро2Іот (ґм.) 
поземий : рогіоту (к.) 
позитивізм (-у): иаука о позитив¬ 

них (докладно означених) відо¬ 
мостях 

позйция (-ці): положене, станови¬ 
ще 

позичати (-аю): ройусгас 
позичка (-п): ройусгка 
позір!: Ьас2позс! (ґи.) 
позорище (-а): рг§£Іег2 

поїти (пою -їш, ній): роіс 
покажчик (-а): лузкагпік (ф.) 
поки : рокиті, борбкі 
поки що : бо закіе^оз сгази 
покій (-6ю -ої) або комната (-и); 

також: кімната : рокб] 
покійник (-а -и) або покійний (-ого) 
покладане, підкйдуване : робогка 

(г.) _ 
покладати, підкйдувати : робогу- 

\уас (г.) 

покладнйк (-а): рокіасіеіко (з.) 
поколі'нє (-я): рокоіепіе 
полевйй : роїсту 
пбливка (-и): роїехука 
полишка (-и): рогозіаіойс (ф.) 

поліістор (-а -ори) (учений, що зани- 
мае ся многими науками) 

Полїксена (-и): Роїіхепа 
поліп (-а): роїір 
подїсйндет (-у): мпогосполучник 

політеїзм (-у) (віра в богато богів) 
політехніка (-и) 
ІІолїфем (-а): РоїіГет 
полїдня (-иї) 
полїциянт(-а -и) 
полк (-у -й): риік; полковник (-а) 
полова (-и); р1е\уа: плівка (-и): 

ріехука (б.) 
половець (-в ця -вцї): Ьіеіес, іег- 
тіі (з.) 

половйк (-а) : ризіиіка (з.) 
половипйти (-пю): роїолуіс (ґм.) 
пологий : роїойузіу 
полокати (полочу -еш -й): ріикас 
поломінь (-іни): рїошіеп (ф.) 
полонйпа (-и -й), полонйпка : роїо- 

піпа, Ьаіа (пасовиско повйсше го- 
рішної границі лісів в Чорногорі 
1100 м — 1300 м) 

полоса (в ґеоґр.) : зігеГа (ф.) 
полоти (полю -еш -й, полов, поле¬ 

ний) : ріес 
полотно (-а -лотна): рїбіпо 
польскі городи (тіазіа) 
полудепник (-а): роїибпік (ф. ї.) 
полуднє (-я); по полудни; але: на 

пополуднє;Полуднє (вам. імени 
власного) 

полумисок (-ска): рбітізек 
полунйця (-Ї): ігизкахука (б.) 
полупрозорпй: рбїрггейгосгузіу 

(м.) 
Польща (-і): Роїзка; польский , 

польїцина: роїзгсгугпа 
Поляк (-а -й); Полька (-и -й) 
поляризация (-иї): роїагугасуа (ф.) 
помалу : ротаїи 
помаранча (-і): ротагабсга (б.) 
помежи : роті§бгу 
помилка (-н): ротуїка; помиле¬ 

ний : туїпу 
помймо: ротіто 
помисл (-у -и): ротузї 
поміж: роті§бгу 
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номір (-у -и): ротіаг (ф.) 
помічене (-я): оЬзепуасуа (ф.) 
Поморе (-я): Ротогге ; поморений 
помочи: ротосу; помочи : ротбсіг 
помпа згущаюча,: ротра 2£§- 

згсга^са; помпа розріджуюча: 
ротра гогг2Є(І2а]цса; помпа 
ссуча : ротра зз^са ; помпа 
гнетуча : ротра Іїосг^са (ф.) 

помпувати (-ую): ротролуас 
Помпей (-ея): Ротреіизг 
Помповій Аттик : Ротропіизг 
Аііукиз 

понад: ропаб 
понайбільше : ро паі\уі§кз2Є^ 

С2§ЗсІ 
по нашому : ро пазгети 
понеділок (-лка): ропіебгіаіек 
повйзше: ропі^е^ 
понймати (-аю): ро^нюхуас 
по вйнї: ро 62ІЗ (кіеіі 
по нїяецки : ро піетіески 
поночи: ро посу 
нонсовий : ропзо\уу (ропсеаи) 
ПОНЧ ): ропсг 
понятє (-я): розсіє (лґ.) 
поонремвий : р032С2Є^0ІПу 
по ианьско : ро рапзки 
попелиця (-Ї) або попеляпка (-и): 
тзгуса кари£сіапа(з.) 

поперед : рорггеб 
попереджаючий -а -е (пр. речене): 
рорггесіпі -іа -іе (пр. гсіапіе) 
(гр.) 

поперек: рорггек 
жо перше, по друге, по трете ІМ.: 

ро ріегхузге, ро сіги^іе ііб. 
попід: ророб 
попіл (-елу): рорїоі; попіл вуль- 

канїчний : рорібї тіікапісгпу 
(”) 

по польски : ро роїзки 
по полудня : ро роїибпіи 
по порядку : ро рогг^бки- 

попри: рорггу 
по причйнї:2 рггусгупу 
по просту : ро ргозіи 
поражене (-я): рогатка 
пораза сопїчиа : ибцг зіопесгпу 

(л.) 
порівиувати(-ную): рогб\упуууас 
порівнуючий-а-е (пр. речене): 

рогбшіа\усгу -а -е (пр. гсіа- 
піе) 

пороги дніпрові 
порожиий : ргбйпу 
порожня (-Ї) : ргб£піа (ф.) 
пороти (порю -еш -й): ргис 
порох (-у -Й): ргосЬ. 
порохно (-а -бхна): ргбсЬпо 
порохаячка (земля наплавна, поя¬ 

ва рожаіїна, чорнбземля): ргб- 
сИпіса (гіетіа парїу\уо\уа, £Іе- 
Ьа прга\упа, сгагпогіет) (м. г.) 

порошити (порошу-шиш -шп) 
порскати (аю): рагзкас 
портибр (-а-и), дверник(-а) 
портибра (-и): надверна занавіса 
портрет (-у -и), патрег: рогігеі 
Португалія (-їі); аортуґальский 
по руски : ро гизки 
порухи (-и), прірва : р’ггерикііпа 

(л.) 
поруч: оЬок 
поруче (-а): рог§сг 
иорученє(-я): роїесепіе; поруче- 

ний : ро1есопу(пр. лист, письмо) 
порфір (-у) або багрпн (-у): рог- 

іїг (м.) . 
порцеляна (-и) 
порцеляник (-а): рогсеїапка (з.) 
порцня (-пі): пай, пайка 
порядок ( дку -дки): рог2^сІек 
порядковий (чполіввйк): роггцбко- 

\уу (ІісгеЬпік) 

посадпик(-а -и): Ьигтізігг 
посвоячене (іобір -ору): рошпо- 

\уасі\УО (х.) 



по — 

поселяти ся (-ляю ся): озіасіас; 
поселенець (-нця): коїопізіа 

посеред: ро8г6«і 
посередині': розгонки 
ПОСЄСИЯ (-ИЇ) (посідане, земска влас¬ 

ність, майно держане в арендї) 

посилати (-аю); посилка (-и) 
посішуванє (-я): ис2§згс2апіе; на- 

ьідуванє (школи), учапіуванє (до 
школи) (пґ.) 

поскінки (-нок), побірннцї (-ниць) 
(коноплі з пиляковйми цьвітами): 
ріозкопкі, зизгкі (г.) 

послід (-у) : розіасі 
іюслїдуючий -а -е (пр. речене): 

пазі^рпу -а -е (пр. гйапіе) (гр.) 
пословиця (-Ї): рггузктіе 
послух.(-у): послу шеньство (пґ.) 
поспільний, посполюдний 
посполу : розроїи 
постанова: розіапохуіепіе 
по старому : ро зіагеши 
постать (-и): сг^зс 2азіе\уи,та]аса 
Ьус \уу2§іа; ггасігіеі : розіас 

постережене, помічане : зрозіггейе- 
піе, оЬзепуасуа (ф.) 

постеречй -гтй (-ежу -еш -й): зро- 
зіггесіг; постерігати (-аю), по¬ 
мічати : зрозІГ2Є£ас 

постійний: зіаїу (а.) 
постійність (-ости): зіаїойс 
по стократ : ро зіокгоб 
пострйжини (-жин): розіггуйупу 
построене: гЬисіолуапіе (ф.) 
постулат (-у -и): жадане, домагане 
постумент (-у -и): посадите 
поступ (*у): розі^р (а.) 
поступний : розі§ро\уу (пр. гисЬ) 

(ФО 
поступувати (-пую): розі§ро\уас 
потар (-у): роіаз (х.) 
потасник (-а): роіазодуіес (х.) 
потемки : рЬсіешки 
поти: роїу 

Потидая (-аї): Роіусіеа 
потиране (-я): росіегапїе (ф.) 
по тиху : ро сісЬи 
потім, потому : роїеш 
потроха, потрошка, потрохи 
поуз : оЬок 
похвальний : сЬ\уа1еЬпу (пґ.) 
похибка (-и): ЬІ^<3; блуд (-у): 

ЬІ^сІпу 0£пік (пґ. а. ф.) 
похіднйй -а -е (пр. дієслово) :ро- 

сЬобпу -а-є (пр. сгазодупік) (гр ) 
похбвз (-у): зііг^апіе (ф.) 
поховзнути ся : роЗІігодс зі§ 
похідня (-Ї): росіїосіпіа (ф.)" 
по части : ро сг§зсі 
пбчва (-и): £ІеЬа (г.) 
почвірний: росгдуогпу 
почерез : рорггег 
по черзі: ро коїеі 
почесний або почетний : росгезпу 
почім : росгепі 
почковатий або нирковатий : пегко- 

\уаіу; вйди почковаті і кулясті: 
розіасі пегкодуаіе і киїізіе (я.) 

почтар (-аря -арі): росгіагг;, поч- 
майстер (-стра): росгтізігг 

пошість (-ести), зараза:гагага (л.) 
пощо : ро со; пощо би : росоЬу 
пояс (-а -и): раз 
поясняти (-яю): оЬ^азпіас; пояс» 

нювати (-нюю) 
правий (-а -е): ргатуу -а -е ; права 

(прав): рга\уа (ВесЬіе) 
правильний : шпіагодуу (р.) 
правило (-а):ге^иіа; правило 

трох : ге^иіа іггесії (а.) 
прЯвобіч : 2 рга\уер зігопу 
правоніж: рга\УОпб£ (ґн.) 
правопйсь (-и -и): різодупіа 
Прага (-и): Рга^а; праский 
пражити (-жу -иш): рга£ус 
пражуха (-и): ргайисіїа 
Пракситель (-ля): Ргахуіеіез 
прапорець (-рця): ргороггес 



прасітень (-тня): ргазіаіпіса (з.) 
прати (перу -еш -Й, прав): ргас 
праця, робота : ргаса (ф.) 
предмет (також : передмет -у -и): 

рггейтіоі (гр.) 
президент (-а -п): ргегусіепі 
презйдия (-иї): ргегусіуит 
прелїмінар (-аря -арі): ргеїітіпагг 
Пренесте (невідм.): Ргаепезіе 
прен'іколи : рггепі^сіу 
препарат(-у-и) (прйладка), 
препарация (-иї): приготовлене 
Пресбурґ (-а) 
пресвитерия (-иї): ргегЬуІегуат 

(часть церкви, де паходить ся 
великий вівтар)* 

пресвитерияньский : ргегЬуіегуап- 
зкі (і.) 

ІІрееьвята Діва 
прете кет (-у -и) : ргеіекзі (покривка) 

преферанс (-а): ргеіегапз (відміна 
гри в карти) 

прецесия : ргесезуа (ф ) 
прецінь : рггесіей 
прйбір (*ору -ори): рггуЬбг (к.) 

приватний : частини 
привезти (-везу - єні -й): рггухуіегб 
приверженець (-нця), прихильник : 

2\УОІеппік ; прпвержениця (-Ї) : 
2\уо1еппіса 

привести (-веду -еш -й): рггухуіебс 
привид (-у), прпвйджуваиє (-я) : 

галюциаация 
привілей (-ею) (право вйключно кому 

надане з оекорбденєм права загального) 

пригожий : зіозохупу 
придавлене (-я): рг2уІІитіепіе(ф.) 
придаток (-атка) прикметниковий: 

окгезіепіе рггутіоіпіко\Уе(гр.) 
придаток (-атка) приіменииковйй: 

окгезіепіе рггуітколуе (гр.) 
придаток (-атка) прислівниковйй : 

окгезіепіе рг2узїо\уко\Уе (гр.) 
прйдих (-а -и): рггусіесії (гр.) 

придорбжиик (-а): росігб2пік, су- 
когуа (б.) 

призволене, призвід (-олу): рггу- 
2\УОІЄПІЄ 

прйзма (-п): ргугшаї (ф.) 
прийтй(-пйду -еш -й): рггуізс 
приіменник (-а -и): рггуішек (гр.) 
приїхати (приїду -еш -їдь) 
прйказ (-у): гогкаг 
приказовйй (спосіб): гогкагіщсу 

(ІгуЬ) (гр.) 
прикмета (-и): рггутіоі 
прикметник (-а -и): рггушіоіпік 

(гр.) 
прйкраски (-сок): огбоЬпікі аІЬо 

рггесіпиікі (мз.) 
прилад (-у -и): рггугг^сі (к.) 
прилад слезпий : рггуг2^с1 Ігохуу; 

слеза (слезй, слези)1га; провід, 
носово-слезний : ргге\Уо<і позо- 
І20\уу (с.) 

приладити(-аджу), примінйти(-іию), 
приміритп (-ірю): рггузіозохуас 

прйлисток (-тка): рггуїізіек (б.) 
прилйчний : рггугхуоііу 
прйлїпка (-п), цїлушка : рггуїерка 
прилячй -гтй (ляжу -еш -жй); при¬ 

лягати (-аю) 
примадбипа (-и): перша співачка 

в театрі 
примана (-и), принада (-и) 
приманлйвий 
примарий (-ия), примар (-ря) (пєр 
ш о рядний лікар в ш питали) 

примйре (-я): рггутіегге 
примінйти: рггузіозохуас (з. 
примінлпвість ока : рггузіозо^. 

піе зі§ ока (ф.) 
прймір (-ру -ри): рггукіаб 
приміром: па рггукїасі 
принагідний: рггурасІко\уу 
принада (-и); ро\уаЬ 
приневолятиі-яю): гшизгас 

неволюваїл (-юю) 



приніжка (-и): осіЬосгка (ґи.) 
принцип (-у -и): основна причина, 

основне правило, засновок (-вку), 
основа, засада 

Прйпеть (-то) 
припис (-у): рггеріз 
приплив (-у) і відплив (-у): рггу- 

р!у\у і осіріуш (ф.) 
пропод6блюване( я): азутіїасуа 
іірйиочки (-очок): рггупегсга (с.) 
ирипрячй -гтй (-пряжу -еш) ; при¬ 

прягати (-аю) 
припускати (-аю): рггуризгсгас 
пршіусковйй - а-е (речене): рггу- 

2\УОІопу -а -е (гсіапіе) (гр.) 
прппутень гривоак: £ОІаЬ §тгу- 

\уасг (з.) 
вриродннй : паіигаіпу (р.) 
приро типк (-а): іпзіупкі; прпрод- 

никбвой : іпзіупкіо\уу (з.); при- 
родовець(-вця): рггугосіпік; на¬ 
уки природні або природопйсні: 
паикі рггугосіпісге; істороя 
природна: Ьізіогуа паіигаіпа; 
наука природно-історична або 
н. істориї природної: пайка Ьі 
зіогуі паіигаїпе] (з. б. м. ф.) 

присада(-в), щіпка, пшіа: убла- 
городнене деревце; присаджу¬ 
вати (-ую): щеіштп дерева ово¬ 
чеві (г.) 

присвоюючий (за^меннйк): сігіег- 
£а\усгу (гаігпек) (гр.) 

присилати (-аю): рггузуїас 
прйсиска(-и) або прйсисень(-сня): 

зза\ука, коггопек зз^су (б.) * 
прйсїд (-у): рггузіасі (ґн.) _ 
прискорене (-я): рггузріезгепіе 

(ФО 
прислівник (-а -й): рггузїб^уек 
нрйсмо (-в) : рггуї^а (з.) 
прйспа (-и): рггугЬа 
приспішено: ассеїіегапсіо (мз.) 
ириставанє (-я): оЬсо\уапіе 

прйставка (-и -й): рггуЬгапка, 
ргаеГіхит (гр.) 

пристайність(-ости): рг2у$іа\уапіе; 
пристайний : рггузіа^су (ґм.) 

пристанок (-яку): рггузіапек 
пристрасно: паті^іпіе 
нрйстрасть ( и): паті§Іпо£с 
присудок (-судка -судки): оггесге- 

піе (гр.) 
присягнути (-сягну); присягати 

(-аю) 
притакуючий : Ілуіегсіг^су 
притискач (-а -і): рггусізкасг (ф.) 
притім : рггуїеш 
притінок (-нка): рггусіегі (ф.) 
притча (-і): рггурсшіеЗс (гр.) 
притягане (-я): рггусіа^апіе (ф.) 
причалити (-алю -алйш): рггуЬіс 

сіоЬг2Є£и; причалювати(-алюю) 
причасний : Ьіог^су шігіаї 
причасте (-я): котипіа 
причйнна (-и): осгаго\уапа, іипа- 

Іусгка 
иричйнно-иаслїдковйй : \уупіко\уу 

(гр.) 
причиновйй *а -е.(речене): рггу- 

сгупотуу -а -е (гсіапіе) (гр.) 
причім: рггусгет 
причіишсть ( ости): рггусгерпозе 

(ФО 
приязний : рггуіагпу 
Нрпям ( а): Ргуаш 
приятель (-еля -елі): р^2у^асіе1 
прісийй: рггайпу 
проба (-и): ргоЬа 
проблема (-и): ргоЬІетаї 
провидїне ( я): ораіггпозс 
провід (-оду): рггетсосіпісіш); 

провідник (-а): рггеткіпік (ф.) 
провідати (-аю); провідувати 

провіпция (-ВЇ) 
провіяциялізм ( у): с%ово наріче- 
•« ве; повітівщина 
проаірене (-я): зргатссіяепіе (в*) 



из - 

лровірювати (-рюю), ировірка (-и): 
зргатігас, -бгапіе; постеріга¬ 
не провірююче: аперцепция (п.) 

провіявт(-у -и): запас (засіб) жив¬ 
ності! 

провод грудний: рггехуоб ріег- 
5ІО\Уу, ОЗГОЙек (11а \У32у8ІкІСІ1 

£аІ§2І икїаби 1ітіаі;ус2пе§о (с.) 
ПРОВОДИТИ МОЛЙТВу Г рГ2Є\УОСІ2ІС 
тосПИ;\у§ (пґ.) 

проворний: рггетузіпу 
прогалина (-и): Іика 
проґрама(-и): рго^гат 
проґрес(-у): поступ; прогресист 

(-а -и): поступовець 
продаж (-ажи): зрггебай 
иродукт (-у':и): ргобикі (плід, овоч, 

виріб) 

проект (-у -и): ргсуекі (наснбва) 
прозаїк ( а): ргогаік 
прозеліт (-а -и): новохрещенець 

(-нця), навернений 
прозолия (-иї) : ргогобуа (наука про 

довготу складів; наука про віршоване) 

прозопопея, уособлене : регзопіїі- 
саііо (гр) 

прозорий : рГ2Є2ГОС2уЗІу (м. ф.) 
прозріти (-зрю -Йш -Й) : рГ2Є]Г2ЄС 
прозябець (-бця) або кільчак (-а) : 

ІІ8СІЄП (б.) 
пройдйсьвіт (-а): хуіосг^а 
проїздка (-и -й): ргг^'аМйка 
проклін (-ону -они): рг2ек1егіз1\УО 
прокуратори я (-иї) 
пролетарий (-ия): ргоіеіагуизг 

(чоловік без майна); ПрОЛЄтарият 
(-у): біднота, убіж(-ожи) 

пролом (-у): рггеїош; проломина 
(-и): ріазгсгугпа рггеїоти ; пр. 
скальковйа : рггеїот тизгіотсу; 
пр. нерівний : рг2. піегбхупу ; 
пр. задеркастий : ргг. габгіеггу- 
8Іу (М.) 

прблуп або стіна лупности : зсіа- 
па їир1і\УОзсі (м.) 

І Прометей (-ея): Рготеїеизг 
І проміж: роті^бгу 
проміжка (-и): рггебгіак, іпівг\уа1 

(Фо ,' , 
проміньованє (-я), лучйстість 

(-ости): рготіепіотуапіе (ф.) 
промір (-у): згебпіса- (Ґм.) 
промоция (-иї): рготосуа(посуне¬ 

не на вйсше місце) 
пронйкане (-я): рггепікапіе ; про 

никати (-аю): рггепікас (ґм») 
пропасть (-п)‘: рггеразс 
нропастливий : рггеразіпу 
пропінация (-иї): продаж трунків ; 
шинк (-у) 

проповідник (-а -и): кагпо(І2Іе]а 
пропорция (-иї): ргорогсуа (розмір) 

пропускові (еліптичне) речене: 
гсіапіе еііріусгпе : (гр.) 

проривач (-а -і): рггегухуасг (ф.) 
проріз ґеольоґічнпй : рггекго^ £е- 

оіо^ісгпу (м.) 
пророчиця (-Ї): ргогокіпі 
просьба(-и): ргойЬа 
просьвіта (-и): оз\уіаіа 
просьвітний : рггезшесадеу (ф.) 
просьвітлястой : рггезхуіеііадоу 

(■•) 
просектория (-иї): ргозекіогуит 
просо (-а): ргозо ; бор (бору): Ьег 

(б.) 

проспект (-у -п) (прозір; ВИД, огляд; 
оголошене плину твору,що має вййтп 
з друку) 

просте речене : гбапіе ргозіе (гр.) 
простирати (-аю): гогрозсіегас 
простйти (прощу стйш -й): ргге- 

Ьасгус 
ПрОСТІр (-Ору) : рГ2ЄЗІГ2ЄіІ (р. ґм.) 
просторий : рггезігоппу; також : 

розлогий, широкий 
просторний : рГ2ЄЗІГ2ЄППу (р. Гм.) 
прбсув (-у): ргге\УІек (ґн.) (Бигсії- 

зсЬиЬ) 
8* 
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ііроїанник (-а): рггеїасгпік (б.) 
проте *‘рї‘7е!о ; а проте : ротіто 

їо 
Протей (-ея): Ргоіеизг 
протест (-у -е) : ргоіезі (спротив -у) 
проти : \уЬгє\у 
противний : рггесішіу 
протпвоставний : рггеспузіалупу 
противна (-и -в): рггесіпек (гр.) 
протпотруя (-труї): осіігиіка (ап- 

Іісіоіит) (л.) 
протиставлене (-я), антитеза : ргге- 

сі\узіа\уіепіе 
протихід (-оду): рг2есі\усїюс1; 

протихбдом (ҐН.) 
протокол (-оду -бли): ргоіокбі (за¬ 

писник); иротоколувати (-лую) : 
брати до записника 

протубераиция : ргоіиЬегапсуа 
(Ф-) 

протяг (-у): рггетеїек (ОигсЬги§) 
(ґи;) 

процент (-у -и), відсоток (-тка' 
-тки): ргосепі 

процес (-у -и): ргосез (правшій спір, 

тяжба; справа; позва; дія); процв- 
сувати ся (-сую ся): правувати 
ся 

процесия (-иї): сьвяточний цер¬ 
ковний обхід 

професия (-иї): ремісло, званб, стан 
професор (-ора -ори): ргоіезог 

(учитель в вйспшх школах) 

професорова (-0Ї) 
прочитай (-а): Ьітдзгсг (б.) 
прощати (-аю): рггеЬасгас; про¬ 
щати ся з ким : £е°діас зі§ 2 кіт 

проява (-и), явище : г^аугізко (ф.) 
прудйти (-джу -диш): 1) рг^сіко 

рїупас, 2) зііпіе сіцс 
прудкий : рг^бкі 
пружпвість (-ости): зрг§£узІобе; 

пружйвий : зрг§£у$іу (ф.) 
пружина (-и): зрг§£упа (ф.) 

пружмо (-а): Ье\уеа, сіггелуо каи- 
сгиколуе (б.) 

пружок (-жка): ргайка 
Ііруспя (-иї): Ргизу : прускии 
прутчастий: рг^сіко\уу (м.) 
прядивнйця (-Ї): сЬігізка рокггу- 

луа (б.) 
прядка (-и)рггасіка (гпоіуі) (з.) 
пряжа (-і): рггеііга 
прям (-а) : ріст ; ирямка : рггурго- 

зіокаїпіа; прямовйй : ргозіо- 
расіїу ; прбтппрякка : рггеспу- 
ргозіокаіпіа (ґм.) 

прямий : ргозіу (к.); прямий спо¬ 
сіб : ігуЬ огпа^шіаі^су (гр.) 

прямо або просто:хургозі 
прямовїсний, прямовйй : ріопотуу, 
ргозіорасіїу (к.). 

прямокутник (-а): ргозіокаі (Тм.) 
прясло (-а -а): ргг^зїо 
прясти (пряду-еш-й, пряв): рггазс 
пряха (-и): рггасіка 
псальма (-и -й): рзаїш ; також : 

псалом (-льма) 
псалтир (-и) або псалтйра (-и): 
Психе (-й): Рзусіїе (Душа) 
психольоґія (-ії): рзусіюіодіа 

(наука про діланя душі) 

пстру г (-а -й): рзігад (з.) 
псувати (псую -6ш -уй): рзис 
птаство (-а): рІазЬуо 
птйця (-Ї): ріак (також: птах -а) 

(8.) 
итйчник (-а): ріазгпік (па^уі^кзгу 
раз^к? 2 Ашегукі роїисіпіо- 
^е]) (з.) 

публика (-и): риЬІісгпозс 
публйчний, прилюдний: риЬІісгпу 
пугар (-а -гари) 
пугарик смаковий : рцегек зтако- 

\уу (с.) 
пугац (-а -і): риЬасг (з.) 
пуголовиця (-Ї): 1аг\уа йаЬу, 

ууасг, куапка (з.) 



пудер (-дру): рисіег 
пузир (-а -і) :.р§с1іег2 
пузировець (-вця): гогіггасіїхуа 

(8.) 
пукас (-а): гойапка (гуЬка) (з.) 
дукатка (-и): р^кіа (з.) 
пукластий : \уурик1у (з. б. м.) 
пульс (-а), живчик (-а): риіз 
пулярес (-а -и): риіагез 
пункт (-у “її) : точка : рипкі 
иупінок (-нка -и) : расгек (р.) 
оуплишок (-шка): расгизгек (б.) 
пуста : угбрский степ 
пустий : ризіу 
дусторожець (-рбжця): ризіогойес 

. (8.) 
пух (-у): рисЬ 
пухленйна, пухлина (-й): рисЬІіпа 

•■00 • '• 

пучок (-чка) і расгек; пучок вер¬ 
шковий : расгек луіеггсЬоїколуу; 
п. кутовий : расгек к^Іо\уу (б.) 

Иушкпн (-а): Ризгкіп 
пчола (-п, пчоли): рз2С20Іа (з.) 
Пшеворск: Рггехуогзк 
ІІшемша : Рггетзга (ріка) 
пшениця (-Ї -ї): рзгепіса (б.) 
пявка(-н, пявбк): рі]ахука (з*) 
пядь (-и): рі^сіг 
пядйч (-а): хуісііак (б.) 
пядун(-а): тіегпікоулес (з.) 
пялун (-а): рп^сг (б.) 
пяиий: рі^апу 
пянїно (-а): ріапіпо 
ііяст (-а): Ріазі; ііястівский 

пястук (-а -й): рі^зс 
пять (-ти або пятьох) 
пятьдесять (-й); пятьдесятий 
пятерппця (-Ї): рі^сізіка (з.) 
пятьма вождамн : рі^сіи дуосігаші 
пятнайцять (-п); пятеайцятий 
пятниця (-Ї -ї): рі^іек 
пятьсот: рі^сзеі; нятьсбтеий 

Р. 

раб (-а -й), церк.: піехуоіпік 
рабінки (-ок), веснянки, піги : ріеді 

,(!•) . . . 
равлик (-а) : гогсіерка (з.) 
равельник(-а): Іисегпа (б.) 
рад (-а) :та<і (х.) 
Рада Шкільна краева 
Радивйлл (-а): ГЦсїгіхуШ ; Ради- 

виллова (-ої); Радивиллівна (-и) 
Радівцї (-їв) 
радісний; радісно 
радник (-а -и): гасіса 
раз; кілька разів; пять разів 
раз-враз, раз-пбраз, раз-заразом 
рак (-а -и): гак (з.) 
ракета (-и): гакіеіа 
раковина (-и): ї^коіек (і-осіга^ зіі- 
такохуса) (ж.) 

Ракузи (-'куз); ракускии 

ракуля (-Ї): рггекорпіса (з.) 
ралити (ралю -йш -й): гасіїіс, осі- 

\угарас, рг2езгу\уас (г.) 
рало (-а -а): гасіїо (складає ся: 

з полоза на передї закованого 
' бстрим желїзом, стовбицї, гряд-ї- 
ля і чепйги) (г.) 

рамя (-єни -єна): гаті§ 
ранїшний (-їй); рано; ранше 
рантух (-.а -й): гапіисЬ. 
рапорт (-у -е) : гарогі (звіт зданий 

підкоманднии старшому в ранзі) 
рапсодпя (-пї): частина більшої о- 

повідаючої поеми 
распря (-і): 2\уа(іа, піег^скіа 
ратунок (-яку) :гаіипек 
Ратиебона (-и): ЕаІузЬопа (Ке- 

£ЄП5Ьш*£) 

ратище (-а): хуіосгпіа 
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Рафаель; Рафаеля Мадонна 
Рахеля (-Ї): НасЬеІ 
рахкавка (-и): ггекоіка (з.) 
рахкотїтн (-бчу -чеш): гге^оіас 
рахунок (-нку -нки): гасЬипек 
рахунок змішки : гасЬипек ті§- 

згапіпу 
рахунок спілки : гасЬипек зроікі 

(а.) 
рвати (рву - єні): тас; рвучий : 

гтс^су • 
реакция (-иї): протидїлане, віддї- 

лбвуванє 
реберце (-я): геЬегко (б.) 
ребро (-а-а):£еЬго ; 7 пар. ребер 

істих або грудних : 7 раг 2еЬег 
рга\¥(І2І\¥усЬ ІиЬ тозіксшусЬ; 
5 пар рекбмнх: 5 раг йеЬег ро¬ 
боту сЬ ІиЬ ЬгггізгпусЬ (с.) 

ребрбплав (-а): 2еЬгор1а\¥ (з.) 
ревак (-а-Й): лууіес (гобга^ таї- 

РУ) («■) 
реверс (-у-и) (посьвідчепє на пи¬ 

сьмі, що заплачено щось) 
ревіти (реву -еш -й): гусгес 
ревматизм (-у): геитаіугт (го- 

стець) 
ревний : ^огішу 
ревність.(-ости): £ог1і\уозс 
регабілїтация (-иї): привернене че¬ 

сти або становища 
реїент (-а -и): ге^епі (правйтель 

краю) 
реЄдент (-у -и): полк 
реїулямін (-у-и) (збір прйписів, 

упракильнюючих порядок і спо¬ 
сіб дїіавя) 

редакция (-иї) (ведене і видаване 
якого письма; виготбвлюванє 
рукописи до почати) 

редьква (и) ; ггосікіе\у ; редькви- 
ця, редьквичка: гго(ікіе\ука (б.) 

ребнт (-а -и) нотар; реєнтид (-ого) 
дяк 

реєстер (-стру-стри) (спис, покаж¬ 
чик); реєстратура (-и); реґістра- 
тор 

тральних представлень 
резерва (-и): запас 
резервуар (-у -и): водозбір (-бру), 

схбвник 
резиґпация (гиї): зреченє чого; 

піддане вблї божій; рівнодуш- 
ність 

резидент (-а -и), фр. (посол при за- 
гранйчнім дворі; той, що пробу¬ 
вав в чиїм домі для товариства 
або долано джувавя справ) 

резонанс (-у); відголос ( у) 
резонатор (-а бри):голосник(-а) 
результат (-у -и): вйслїд (-у) 
резурекция( иї): воскресенє (-я)- 
реколбкция (-иї) (духовна вправа 
• зі скупленєм духа) 
рекомендація (-иї); рекомендувати 

(-ую) : поручаїи, захвалювати 
реконесанс (-у -и), фр.: рбзвіди 
рекреация (-и): відпочйнок, від- 

сьвіженє сил 
рекурс (-у -и): відклик 
релігія (-ії); релігійний 
реліквії (-ій): мощі (-ий) 
ремінь (-еню ^єні): ггетіеп 
ремінний : Г2етіеппу 
реміслб ( а -ісла): ггетїозіо 
реміснйк (-а -й): ггетіезіпік 
ремунерация (-иї)..: винагорода 
Рен(-у); реньский 
реноме (невідм.): слава, імя 
рента дожизненна :]гепІа <іо£у\то- 

іпа (а.) 
Реомір(-а): Веаитиг . 
репараірия (-иї): паирава 
репертбрйя (-иї): герегіогуцт 

(сйиср,.8найдище) 
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република (-и): ггесгрозроіііа; 
републиканьский 

рескрипт (-у -и): письменний роз- 
каз вйсшої пласти 

р'еспіциєнт (-а-и) (старший при 
фінансовій сторожі) 

реставрация (-иї): харчівня 
ресурса(-и), фр.: публйчна забава; 

дім призначений на забаву 
реторика(-и): наука про роди про¬ 

зи ; про краснорічйвість 
ретроверсия (-пї): зворотний пе¬ 

реклад 
рефектар (-я -рі): столова кімната 
рефлбксия ( иї): відбиване лучів ; 

увага, розвага, роздум 
рефлектор : геПекіог (ф.) 
рефрактор г-геГгакіог (ф.) 
рефракцоя : геГгаксуа (ф.) 
рецензент (-а -и): осудець, судич 
реценіс(-у *и): посьвідчене віді¬ 

брана 
реченець (-нця), такбж : речйнець 

(-нця): іегтіп 
речене (-я -я): 2СІапіе 
речй -ктй (-речу -чеш -чй, рік): ггес 
реінетйна, угар, уграк : \уц£Г (г.) 
решето (-а -ета): рггеїак, ггезгоіо 

(г.) 
ржа (-і): гбга (г.) 
ржйна (-и): гсіга (б.) 
риболовець (-вця): гуЬо!6\ука (з.) 
риболовна (-Ї), рибальство (-а): гу- 

Ьоїоуузі\уо 
ригати (-аю): ггу^ас 
Рйґа(-и); Рйский залив 
рйґель (-ґля): засув (-у) 
ридати (-аю): £І6£по ріакас 
риж (-у): гуі 
рйжий : рудйй 
рйзико (-а), іт.: небезпека, припа¬ 

док, відвага; ризикувати (-ую): 
важу ся на зиск і страту 

рияьчйк (-а): гу]ко\уіес (з.) 

Рим : Кгут ; рймский; Римлянин 
(-йна яни -ян) : Кгутіапіп 

рим (-у -и): гут (гр.) 
рймар (-аря -арі): гутагг 
рйнва (-и): гуппа 
рйна коральна : га£а когаїоу/а (з.) 
рйса(-и) або барва порошку шіїш- 

ралаггуза (м.) 
рисувати (-ую); рисунок (~нку): 

гузоу/ас, гузопек 
ристь (-и): гуз, кіиз, Кінь ходить 

рйстю, труськом : когі Ьіе^піе 
гузіц (г.) 

ритм (-у -и):,гуіт (розмір) 
ритуал (-алу): устав церковний 
рицарство і лицарство ; рйцар і 

лицар: гусегзіууо іМ. 
рів (рова -й): і*оуу • 

рівібра, побереже (ЛїГурййске) 
рівнане (-я): гошіапіе (а.) 
рівний : гб\упу ; рівнож : гостей 
рівнйк (-а): гбуупік (ф.) 
рівнобіжний : гоуупо1е§іу (ґя. р.) 
рівнобіжнпк (-а): го\УПо1е£шк (ґ.) 
рівнобіжний : го\Упо1е§гїоЬск; різ- 

нобіжяостїнник : гбугаоїе^іо- 
зсіап (ґм.) 

рівновага (-и): го\Упо\уа^а; рівно¬ 
вага стійна : гбшіоууа^а зіаіа ; 
рівновага хитка : г. сЬууіеупа; 
рівновага кождоположна: гб- 
уупо\уа$а оЬо^іпа (ф.) 

рівновйдний : гбуупорозіасіотсу, 
г6\УП02\УГ0ІПу (ф.) 

рівноденне (-я): рогбшіапіе (сіпіа 
2 ПОСЦ) (ф.) 

рівнозначний (-а), рівноважний: 
г6\упспуа2пік (ф.) 

рівнолежвик (-а): гб\Упо1е£шк (ф.) 

(**•), 
рівнорядне речене : \У5р.6ЇГ2§(ІПЄ 

гсіапіе (гр.) 
ріг (-ога -оги): гбд 
рід (роду, роди): гбсі, госіга] 
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рідіти (-дію): ггесіпіес 
рідкйй: ггабкі; рідше: ггабгіе^ 
рідкозубий : о ггабкісЬ 2§Ьас1і 
рідніти (-їю): Г2ейпіес 
ріжковець (-ківця): сЬІеЬ Зууі^іо- 

Запзкі; ріжки або біб турец- 
кий : гойкі, зіг^кі Іе^о сігге'їуа 
(б.) 

ріжний: гб£пу 
ріжнйця (-Ї): гб£піса ; ріжнйчка 

(прикм. ріжничковйй): гбйпіск* 
ка (а.) 

ріжновйдиий, ріжноподббний 
(-статьний): гб£по2\Угоіпу, гб£- 
пороз!асіо\уу (ф.) 

ріжок (-жка -жкй): го&ек . 
різати (-ріжу -еш, ріж): ггегас 
різьбар (-аря -арі): ггегЬіагг 
Різдво (-а): Во£е Кагосігепіе 
різка (-и -й): гбг§а 
різкйй : ггегкі; різкість (-ости) 
різник (-а -й): ггегпік 
різниця (-Ї): г2Є2піа 
рІЗНЯ (-Ї) : Г2Є2 

рій (-оя): го] (ф.) 
рік (року, роки або літа): гок 
рік переступний : гок рггезі^рпу 

(ФО 
рік-річно: гок госгпіе 
ріка (-й -іки): ггека 
рільництво (-а): гоїпісідуо 
рінь (ріни): \ууіок (\у гпасгепіи 

гЬіогоууеш); з'есіеп катіеп чуу- 
іоки: ріняк(-а) аІЬо рінець 
(-нця) (м.) 

ріпа (-и): ггера; ріпак (-у): гге- 
рак (б.) 

рісннй: гг^зізіу 
ріснйця£-ї): гг^за (також: вія-ї) 
рістня (-і): гоЗІіппозб (б.) 
річенька (-и): ггесгбіка 
річпосполйта (річипосполйтої): 

ггесгрозроіііа 
рішати (-аю); рішйти (-шу -шйш -й) 

Рішельб (-льйбго): КісЬеІіеи 
рішенець (-нця), [також: рішйнець 

(-нця)]: гогзіггу^пі^сіе, \уугок 
рішучий: зіапо\Усгу 
ровець (рівця -ці): го\Уек 
рогдтйна (-и): гоЬаіупа 
роговйк (-а): го^оупєс (м.) 
рогожа (-і): го£о£а; рогіжка (-и-й): 

го£о2ка 
Родан (-ану): Кобап 
рбдень (-дня): гобпік (х.) 
родзйнок (-нка -нки -ів): гобгупеїг 

(також: розйнок) 
розбирати (-аю): гогЬіегас 
розгомонювати (-нюю) 
розірвати (-рву -еш -й): гогепуас 
рожа (-і): гб2а (б.); гогеїа (р.) 
рождествб (-а): пагобгепіе 
рожевий : гб£о\уу; рожаний: гб- 

£апу 
рожен (-іжна, ріжни): го£еп 
рбжиця (-Ї): гб£усгка (б.) 
розбіг (-у): гогЬіед (ґн.) 
розбіжний: гогЬіе£пу (а.) 
розбір (-ору): гогЬібг, апаїіга (ф.) 
рОЗВеЗТИ (-ВЄЗу -ЄШ -Й) І Г02\УІЄ2С 

розвести (-веду -еш -Й) : Г02УУІе£с 
рбзвязка (-и): гог\ущ2апіе (а.) 
розгін (-бну): лурго\уабгепіе 

\у гисЬ 
рбзговір (-ору): гогЬо\уог 
розгрйзти (-гризу -еш -й): гог^гуге 
розділ (-олу -оли): гогббї 
розділ (-у): гогбгіаї (ф.) 
рбздїлка (-и -й): І^сгпік (Тгеп- 
пип^згеісЬеп) (гр.) 

роздорбже (-а): гогбгойе 
роздробйти (-дроблю -биш) 
рбзем (-у): гогеіт 
розжарити (-арю -арйш -арй) 
рбззїв(-у -и): гоггіеу^ (гр.) 
роззеленіти (-Ію): гоггіеіепіес зі§ 
розізнати ся (-знаю ,ся) 
розіслати (-зішлю -еш -й): гогезїас 
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розкидуване (-я): гйтисапіе 
розкіш (-оши): гогкозг 
'розклад (-у): гогкїаб (ф.) 
розкорінка (-и): гогпойка (з.) 
розкрбчка (-и): гогкгосгка (ґн.) 
розкувати (-кую): гогкис 
розліг (-ога): гогїо^ і. реб ро- 

боЬпу бо луаза, рїойаеу зір Іак 
зато ро 2Іеті, аіе иіізіпіопу 
2\уукІуті, гіеіопуті Посілі; та¬ 
кож розлога (-и) (б.) 

розлупник (-а): гогїирпіа ; відді¬ 
лень : гогїирек (б.) 

розлучний : гогїасгпу 
розмай (-ю) або розмайрия (-у): гог- 
тагуп (б.) ' ^ . 

розмаїтий : гогшаііу 
розмах (-у): оЬзгегпозс бг^агііа 

(атріііибо) (ф.); рггебіакі (мз.) 
розмір (-у): \уутіаг (ґм.) 
рознуздати (-аю): гогкіеїгас 
розпад (-у) : буззосуасуа, гогра- 

бапіе зір (ф.) 
розпамятувати (-тую) 
розпаювати (-паюю); розпайо¬ 

ваний 
розпирати (-аю); розперти (розі¬ 

пру -еш) 
розпласник (-а): іоір (або протвор- 

ня -ї) (з.) . 
розпосторене (-я): гогсіюбгепіе ' 

. зі<ї (Ф-) , : 
розпорошнйк (-а): гогруїасг (ф.) 
розпростерти (-прістру -еш -й); 

розпростерте • . .4 • 
розпростирати (-аю): гогрозсіеґас 
розпряжність (-ости); ргрйпозс (ф.) 
розпрячй -гтй(-пряжу -еш -й); роз¬ 

прягати 
розпука (-и): гограсг 
розпусний : гогризіпу 
розрідйти (розріджу -дйш -й) 
розрідка (-и): Г02\уіе1ііка (з.) 
розродень (-дня): гагобпік (б.) 

розряджене (-я): \уу!або\уапіе (ф.) 
розрядйч (-а): гогЬгазасг (ф.) 
розсіяне (-я): гогргбзгепіе (ф.) 
розслїджати (-аю), -уватн(-ую) : 

Ьабас; розслід (-у) : Ьабапіе, 
також: дослід (-у) 

розсьміятк ся (-ію ся) 
розставка (-и) слів : згук \уугаго\у 

(гр.) 
розстайнии : го2зЩ]'пу 
розсилати (-аю): гогзуїас 
розсіяний ігогіггерапу 
розсоха (-и): гог^аіргіепіе годи и 

реїпого£са (з.) 
розсохач (-а -і) або повнорожець 

РЄІП0Г02ЄС (З.) . • 
розступ (-у): гогзірр (ґн.) 
розсудок (-дку): гогзабек ; роз- 

суднпй 
розтяжний : сіао'іпуу (м.) 
розтяжність (-ости): гогсвдіозс 

СФ-) • 
розтирати (-аю); розтерти (розітру 

-еш -й) 
розуміти (-ію -іеш -ій): гогитіес 
розхід (-оду): го2е)зсіе зір (ґн.) 
розчерень (-я): гогкгга (з.) 
розчйн (-у): гогсгуп (ф.) 
розчйтувати ся (-тую ся) 
розширене (-я) : Г0232ЄГ2ЄПІЄ (ф.) 
розшйрене речене : ябапіе го2\уі- 

• пірІеДгр.), 
розширяти (*яю); розширювати 

(-юю) 
розціплене (-я) : Г0252С2ЄріЄПІЄ (ф.) 
роїти ся (рою ся -їш ся) : гоіс зір 
Рокитаньский (-ого) 
рококб : окрашений мушлями і ка- 

мінями; стиль з часів Лібдвіка 
XIV. 

рбля (-Ї): гоїа (Коїіе) 
роман (-у -ани) : готапз 
романса (-и -и -анс) : готапза (лї- 

рйчно-епічна поема). 
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ромб (-а-и); ромбоїд (-а) 
ромбостїнник (-а): готЬозсіаи (м.) 
Ромуль (-ля) : Ношиїиз 
рондо (-а): гопсіо (коло, круг) 
рбпавка (-и): горисіїа (з.) 
ропіти (-ію): горіес (л.) 
росада (-и):гогзасіа 
Росия (-иї); Росияийн (-йна -яии); 

росййский 
росіл (-солу -соли): гозої 
Россі (-іого або невідм.): Коззі 
ростбіф (-а) (волова печеня но ан- 

ґлїйски) 
рости (росту -еш -й): гбзс 
ростйна (-и) : гойїіпа (б), 
ростйнець (-нця): гозіепіес (м.) 
рот (-а -и) : ^<уЬа 
ртуть (-и): гі§с (м.): ртутавий : 

гЦсісшу ; ртутовйй (ртутний) : 
гІ§сіо\уу (х.) 

рубати (-аю): щЬас 
рубець ( бия): щЬек 
Рубікон (-ону): КиЬікоп 
руїна (-и): гиІпа 
рука (-Й -уки): г<^ка 
рукопйсь (-и), рукопис(-у): г^коріз 
рукоять (-и): г^коуезс, гасгка (ф.) 
Р>м (-У) : 111111 
румса речова : сЬгоЬоіек гепо- 

2ушпу (б.) 

сабат або шабас (-у): згаЬаз 
сагайдак (-а): коїсгап 
Сагара (-и) 
саґівнйця (-Ї): за£0\упіса, раіта 

за^сша (б.) 
саджа (-І): засіга 
сакрамент (-у -и): тайна 
Саксонія (-її); Саксонець (-нця 

-нцї) 
салїтра звичайна або азотан по- 

тасу : заіеіга роїазотса; салїтра 

румянець (-нцю): гишіапек (б.) 
рундук (-а -й): Ісги^^апек 
руно (-а -а) : гипо 
руяянка (-п): рїоппік (б.) 
рура, смок (-а): гига (пр. каисги- 

ко\уа) (ф.) 
Русь(-си); руский; Червона Русь; 

рущива(-й): гизгсгугпа 
русалка (-и -й): зшіегіапка (з.) 
русий : Ьіопсіуп 
Русин (-а -й): Низіп 
рускі села : \узі гизкіе 
русло (-а), річище (-а): когуїб- 

ггекі 
Руссб(-а або иевідм.): Коиззеаи 
русянка пахиівка : Іопка (б.) 
рух (-у): гисЬ 
рух оборотовий : гцсЬ оЬгоІо\уу; 

рух припізнений : гисії орогпіо- 
пу ; рух прискорений: гисії 
рггузріезгопу; рух рівномір¬ 
ний : гисії іебпозіа^пу; рух 
хвилєвйй : гисії с!і\УІ1о\уу (ф.) 

ручай (-аю -аї): роїок 
рушт (-у): гиз2і 
рябий : рзігу, рзігокаіу 
ряд (-у -й): гіф, згегее: (а.) 
рядна : Г2§сіпа (ґм ) 
Ряшів (-ева): Кгезгояу 

хилїйска або азотан соду : заіе- 
1га сЬШдзка (м.) 

Саллюстий (-ия): 8а11изіуиз2 
Сальомея (-еї) 
Сальцбурґ; сальцбурский 
Салямінз (-и) : 8а1атіз 
сам -а -6 : зат 
самовладник (-а -и): затотсіасіса; 

самовладність: затсшіасігиуо 
самозвук (-а -и): зато^іозка (гр.) 
самолюбство (-а) 
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самостійний : затоізіпу, зато- 
сігіеіпу; -ість 

самотужки (-жок)': запесгкі пог- 
хуезкіе (Кєпп\уо10 (ґе.) 

самохіть: загпосіїс^с 
Саидомір (-а); сапдомірский 
санна їзда: з^ІісМасІа 
Санч : 8%сг; сандецкий 
сапати (-аю): 1) зарас, 2) окору- 

\уас кагіойе 
Сапїга (-и): 8аріеЬа; сапіжйнь- 

ский; Сапіжйна (-и) 

Сараєво (-а) 
саранча (-і, саранчі): згагапсга (в.) 
Сардес (яевідм.) 
Сардинія (-її) 
сарматский 
сасик (-а-й): регзак (з.) 
сать (-и): шгбг (зггоп) (ф.) 
сатана (-н): згаіап 
сатира (-н): заіуга 
Сатурн (-а): 8аІиггшз 
Сатурналії (-їїв): рймске сьвято 
Сафона (-и): 8аі“о 
сафяв (-у -й V сапян : заГіап 
Сахалйн 
сваволя (-Ї); сваволедь (-льця) або 

свавільник(-а -и); свавільниця 
(-о _ 

свадьба (-й) : інуасійЬа 
свекла (-п): слуікїа (б ) 
свекруха (-и): й\уіекга 
свербляк (-а): й\уіеггЬо\УІес (з.) 
свербляк коростеик: зхуіеггЬохуіес 

(Л.) . 
свердел (-дла): зхуісієг (ф.) 
сверщок (-щка -й): й\уіегз2С2 
свиставка або сопілка : різгсгаїка 

(складова часть орґанів) (мз.) 
свистун (-а): й\уізіак (з.) 
свитня цинкова, сфалерит або сїр- 

чак цинковйй : зГаїегуі, зіаг- 
сгек супки (м.) 

сьвідомість (-ости) : йхуіасіотозс 

сьвідоцтво (-а): з\уіа<іесіхуо 
еьвіжий : йхуіегу 
свій, своя, своб, свої 
срвітезь (-зй); сьвітесквй 
сьвіт ( а -и): зугіаі 
сьвітлий : зхуіаіїу, зхуіеіпу 
сьвітловня : хуісіпіа (оріус2па) (ф.) 
сьвітлушка (-и): кгокозг (б.) 
сьвітский, мирскйй : Зхуіескі 
Свіфт (-а) 
сьвічка (-и -й): з\УІеса (ф.) 
свора (~л) : зхуога 
СВОрІїїЬ (-реНЯ) : 8\УОГ2ЄП 
сьвятйй : з\уі§іу 
сьвятнй Йбсйф 
сьвятокрадець (-дця) : з\уі§іокга(І- 

са 
сьвятокрадство або еьЕятотатство 

(церк.) : зхуіеіокгабгіхуо ; сьря- 
тотатний : з\УІ§іокгасІ2кі 

Сьвятонблк (-а): 8у^і§іоре1к 
сьвящеиик (-а -и): каріап 
Севастополь 
Севенни 
Север (-а): 8е\уегиз 
Сеґедин (-а) 
сегодня : сігізіа^ 
сезон (-у *и) (фр.) : нора року, від¬ 

повідний час 
сей, ся, се, сї : іеп, іа, іо, сі і іе 
сейчас: паїусішііазі 
секвестрация (-пї) (лат.): урядовий 

заем 
секрет (-у -и) (лат.): тайна 
секретарият (-у -и): уряд і канце- 

лярия секретаря 
секуляризация (-иї), Лат.: обернене 

духовних дібр в сьвітскі 
еекция (-иї): відділ ; отворенє тру¬ 

па 
селедець (-дця -дцї): зіесій 
селезень (-я); касгог 
селезінка (-и), селезїнь ( єни), се- 

ледйнка : зіебгіопа (л ) 



122 - 

селехівка (-и): касгеппіса (з.) 
селен: зеїеп (х.) 
селитьба (-и): зіебгіЬа 
село (-а, села): луієз ; сїльскйй 
сельтерска (вода) 
селянин (-нйна -ляни -лян) 
селяньский : ууіозсіаїїзкі 
Семерінґ 
сенестер (-стра -и), піврік (-оку) 
Семигород: 8іебтіо£гбсі 
еемінария (-иї): зетіпагуит 
Семіти : Зетісі; семітский 
семя (семі) або сїмя (-'і): гобгіпа 
семянчак (-а): гобпіошес (б.) 
сенс (-у), лат.: мисль 
сенсадия (-иї): зепзасуа (вражіне, 

подив, зворушене) 
сепаратор (-а), центрифуга (-и): 

осІзго(іко\УІес, зерагаїог (маши¬ 
на відосередкова, виділююча 
товщ з молока, віддїляч) (г.) 

сепарацня (-иї), лат.: розлука 
сепія (-ії): чорна краска 
Сербія (-її); сербский 
сердитий : дпіе^ііууу 
сердушка (-и): зегсб\ука (з.) 
серед: \уЗго<і 
середа (-й): згоба 
еередковий : згобкохуу (к.) 
середний рід : госігаз пцакі (гр.) 
середний знак : згебпік (гр.) 
середник (-а): згобек (Міііеі) 
середовище: згобошзко 
серйозний : поважний 
серна (-й, серни): загпа (з.) 
серп (:а -й): зіегр (г.) 
серпень (-пня): зіегріеп 
серпик(-а): ^еггук (з.) 
серпоріг (-ога), поет.: кзіегус 
сесия (-йї): зас'іданє 
сестриця (-цї): зіозіггусгка 
сбрце (серця): зегсе; осерде (-я): 

озіег<І2Іе; середсердє (-я): згбб- 
зіегбгіе; прйсїнок правий і лї- 
вйй : рггебзіопек рга\уу і Іелуу; 

комора права і ліва: котогка 
рга\уа і 1е\уа; скорч і розкорч 
серця : зкигсг і гогкигсг зегса 
(с.) 

Сибілля (-і) 
Сибір (-іри); сибірский 
сивобородий: зшоЬгобу 
Сйгот (-а) 
сидіти (сиджу -дйш -дй) : зіебгіее 
сизий: тайгу 
сикавка (-и): зікадука (ф.) 
сиклйвець (-вця): зікшак (з.) 
сила відосередна(-я): зіїа обзгосі- 

котуа; сила досередна (-я): зіїа 
бозгосікста (ф.) 

сильвін (-у) або хльорак лотасу : 
зу1\уіп С2у1і сШогек роіази (м.) 

сильно (мз.) : іогіе 
сильоґізм (-у -и): розумове заклю- 

чене 
силоміць: рггетоса 
силуване (-я): зіїсшапіе 
силувати (-дую): гтизгас; приси¬ 

лувати : 2ІШІ8ІС 
сйляба (-и): склад (-у -й) 
символ: зутЬої 
Сйммій (-ія): Зіттгаз 
симпатин (-иї): спочув (-у -и), спрй- 

яее, прихильність 
симптома (-й), грец.: познака 
симфонія (-її): зутГопіа (музична 

композйция на самі інструменти) 
синдик (-а): зупбук (правнйй до¬ 

радник) 
синекдоха (-и), грец.: обміна ча¬ 

сти з цілостию 
синйльник (-а): зіпібїо, иггеі (б.) 
синйця (-йцї): зікога (з.) 
спнівский : зупо\Узкі 
синова (-ОЇ -ій -у -6): зупо\уа 
синогуб : сегіа, гуЬіес (з.) 
синод (-а -и): собор (-а -и) 
синонім (-у -и), грец.: значінєм спо¬ 

ріднене слово 



123 

сіштеза (-и), грецк.: зупіега (по- 
ступуванє в розумованю від по¬ 
дробиць до загалу, від заложе- 
ня до заключень, від причин до 
наслідків , противне аналізі), 
узагальнюване; синтетичний 

синява (синь): Ьї^кіі (ф.) 
Сибн (-а); сионіст (-а); сноньский 
сир (-а -и): зег 
Сиракузи (-уз/; Сиракузаннн (-нй- 

на -зави -зан); сиракуский 
’сйрватка (-и), дзер : зепуаїка (Мої- 

кеп) (г.) 
сйрватчанай : зепуаісхапу (г.) 
Сирия; снрййский 
сирота (-и): зіегоіа 
сйруп(-у -и) (цукровий густий сок) 
система (-и), грец.: уміле упоряд¬ 

коване, уклад (-у)систематичний 
система лінійна (мз.) 
ситець (ситцю): £чуіг (м.) 
Сицелїя ; сицилїйский 
сичати (-чу -чйш -чи): зусгес 
сичачий співзвук : зрбї^іозка зу- 

сг^са 
сиятй (-яю): Ьіузгсгес, іазпіес 
сіль (соли): зоІ; сіль камінна або 

хльорак соду: збі катіеппа сгуїі 
сЬІогек зоби (м.) (х.) 

сіль ншбцева : збі згуЬіко\уа; трі- 
скучка (-и): збі іггазка^аса (м.) 

сівачка (-и): зіехупік (г.) 
сівба, сїйба : \уу5Іе\у, зіе\у ; сі¬ 

вач, сївець (-вця): зіе\уас2 (г.) 
сівші (-Ї): зіехупіа (г.) 
сїдь (с’іде) або барва (-и): згабг; 

сливки безбарві: зііхукі іезгсге 
піебо]Г2аІе саїкіет, Ьег згабгі 
І. р хуагзіехукі хуозки ро\уіегг- 
сЬпі^ боіггаїе^о о\уоси ро- 
кгутоазасе) (б), 

сідло (-а, сідла): зіобїо 
сім (семи або семох); семий 
сїмя або семя (-І) : гобгіпа 

сїмя (сїмени): зіеті§ (пр. и го- 
6піо\ус6\у) (б.) .. . 

сінник (-а -Й): зіеппік 
сіно (-а -а): зіапо 
сірка (-и): зіагка (м.) 
сірководень (-дня): зіагкохуоббг 
сірник (-а -н): зіагпік 
сїрчан (-у): зіагкап; ряд: сїрчанй: 

Г2^б : зіагкапу (м.) (х.) 
сїрчап : зіагсхап; сїрчйн : зіагсгуп 

, (*•) 
сїрчень : зіагсгук; сїрчак : зіаг- 

сгек (м.) (х.) 
сісти (сяду -деш, сядь -сів): зЦзс 
сіть (-и): зіес 
сітка (-и -й): зіаіка (р.) 
сїтчак (-а -й): о\уаб зіаікозкггу- 

бїу, зіесіагка (з.) 
січна: зіесгпа (ґм.) 
сіяти (сію): зіас 
скаженйця, скаженина, шальга : 

тузсіекіігпа (л.) 
сказйти ся (-ажу ся -зйш ся -зй 

ся): хузсі'єс зі§ 
скала (-й, скали), скеля (-Ї): зкаїа; 

скали поєдинчі: зкаїу роіебуїь 
еге; ск. зложені: зк. гіогопе; ск. 
виразно зложені : зк. хуугайпіе 
гіогопе; ск. невиразно зложені: 
зк. піехуугагпіе гіогопе; ск. злїп- 
нйсті: зк. гіеркохуе; ск. окраїн¬ 
ні : зк. окгисікше; ск. вибухові 
(огнеродні): зк. \ууЬисІю\Уе (о- 
^піогобпе); ск. осадові (водо- 
родні): зк. озабо\Уе (\уо6ого- 
бпе); ск. плютон'ічні: зк. ріи- 
іогьісгпе; ск. -вульканїчні: зк. 
хуиікапісгпе (м.) 

скалець полевйй або ортокляз (-у): 
огіокіаг сгуїі зкаїеп (я.) 

скалька (-и): таІ2 (з.) 
скалосїч (-и): зкаїоіосг (з.) 
скальчак (-а) або мрамор скалько- 

вйй : шагтиг тизгіохуу (м.) 
скальчатка (-и): §т2^рік (з.) 
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скандал (-у -и), сбблазнь (-и) 
скандувати (-дую): зкапболуаб (чи¬ 

тати відзначуючи метричні сто¬ 
пи) 

сканзия (-иї): виразне віддїлювапе 
стін в чйтаню віршів 

скап (-у): окар (р.) 
екаралупник (-а): зкогиріак (з.) 
скарбниця (-Ї): зкагЬпіса 
скарпа (-и): зкагра (внутрішня збіч 

рова) 
скарпйтка(-и): ногавка (-и) 
сквирчати (-рчу -рчйш -рчй) 
скептик (-а): зсеріук (фільософ, що 

еумнївае ся о всім, недовіра) 
скегляк (-а): огіік, кггукасг (з.) 
скйнутн (-Йну) : 2Г2ПСІС 
скйпетр (-птра).: зсеріг, Ьегіо 
скйнка (-и -й): шбг 
Скиргайло (-а): Зкіг§іеНо 
с кіль кість (-ости): ііозс ; скількіс- 

ний: іїозсіоууу (а.) 
скіпчеяість (-ости) : зкопсгопозс 

(а.) 
скіра (-и): зкбга; мйздра (-и) або 

реміениця (-Ї): тіагсіга _ сгуїі . 
зкбга луїазсі\уа; наскірень (на- 
скірня): пазкбгек; бородавника 
чутева або дотикова: Ьгоба- 
луесгка Чіоіукоуса (с.) 

скіряний : зкбггапу 
скісний : зкозпу (ґм.)" 
склад (-у -й): 2§їозка, зуІІаЬа 
складаиє : зкіабате (пр. зіі); скла¬ 

довий : зкїабслуу (ф.) 
складень (-дня) або -складована 

(-и): зкіасіпік (м.) < 
складник (-а -й) :• зкіабпік 
складня (-Ї) або синтакса(-и) 
склбнність, наклін (-ону): зкїоп- 

позс 
скляний : згкіапу 
скнара (-и): зкпега 

скобель (-бля): зкоЬеІ 
скобка (-и): пашаз (а.); скобки 

(-66к): кіаюгу (гр.) 
сковнчати (-йчу -чеш -йч): зкоууу- 

схес 
сковірений кристал : ^уурасгопу 

кгузгіа! (м.) 
скойка (-и): зкбзка (з.) 
скоком : \Узкок 
сколоти (сколю -леш -лі) : зкіие 
сколотйти (сколочу -тиш -ті) 
скомл’іти (-МЛЮ -МЛЕШ -мли) 
скорбний : зт^іпу, гакїороіапу 
скорбота (-и): г^гугоіа, зтиіек 
скбрість (-ости) : рг^бкойс; спо¬ 

рість проводна: рг^бкозе гог- 
сЬобгепіа зі§ (ф.) 

скоросьвіт : 2 Ьггазкіеш бпіа 
скороспілка (-и) : зпіегуса (б.) 
скоротень (-тля): р§б зкгбсопу; гін 

скорочений (б.) 
скоротити (-орочу -бтиш -тй) 
скорочений : зкгбсопу 
скорння (-Ї): піебйшабек (з.) 
скостеніти (4ю) : зкозіпіес 
скотар (-ря -рі): зкоіагг (разіисії) 
скраплене (-я): зкгоріепіе (ф.) 
скребло (-а -а): г^ггеЬІо 
скрегіт (-оту): 2£Г2у1 

скреготати (-бчу -очеш -оч) 
скригулець (-льця, скригульцї): 

кго^иіес (з.) 
скрипіти (-плю -пйш -пй): зкггуріес 
скрйпка (-ки): зкгкурсе (мз.) 
скрипкар (-ря-рі): граючий на 

скрипці) 
скрипт(-у -и): зкгурі (письмо) 
скрізь : лузкгбз 
скріпляй: зкггеріу 
скрут (-у): зкг§1 (ф.) 
скрутьвага: згаїка зкг^сепіа (ф.) 
скрутйнїя (-її) (числене голосів) 
скручаль (-я): згиЬіпек (з.) 
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скручене (-я): зкг^еепіе (ф.) 
скрутити (крушу -шиш -шй) 
скрушіти (-ію): зкпізхес 
скулець (-^льця): кіукіес (також : 

горбок, горбка) (с.) 
скупий: зкедзу 
скуповувати (-овую): зкирохуас 
слабосиле (-я): зїаЬозс 
Славянйн (~нйна -вяни -вян): 8Іо- 

тоіапіп; славяньекий 
слати (шлю, шлеш, шли): зїас 
слеза (-й, слези): Іга 
слйва (-и): з1і\уа; слйвка (сливки, 

сливкй): зіітока; довгастІнки : 
йіі^кі росШі£0\уаіе, уу§£Іегкі; 
округлянки: з1і\укі окг^Іа^е, 
ІиЬазгкі (б.) 

слиз (-у): зіаг (б.) 
слизь (слизи) : зіиг ; густа слизь : 

£§зіу зіих (з. і б.) 
слизйти : ууусігіеіас зіиг (з.) 
слизкйп : зіігкі 
слизни ця (-Ї): ЬІопа зіигохуа (с. з.) 
слимак (-а -й) : йіітак (з.) 
слимачпйця (-Ї): зіітасгпіса (р«) 
слід (-у -й): зіасі 
слідпик (-а): пазі^рпік (а.) 
слідство (-а): зіесігііуо 
слідуючий : пазі^ріуасу 
слідчий : зіесісгу 
сліпий : зіеру 
сліпота куряча : зіероіа кигга (ве¬ 

чірнє, переминаюче заневйдже- 
еє по яснім дни) (Я'.) 

гслобідка (мз.): казохупік 
словесність (-ости): різтіеппісіхуо 
Словінець (-НЦЯ -яці): Зїоміепіес; 

.словіньский 
слово (-а -а): ЗІохуо 
словотвір (-твору): еіутоіо^іа, 

ЗІОХУОГОСІ 
слон (-а -и): зїоп; слопівка : козс 

зїопіохуа, кість слонова (з.) 

слуква (-и, слукви) г зЬтка [або 
слонь (слони)] (з.) 

слух (-у): зїіісЬ 
слуханя (-Ї): зІисЬоІа (з,) 
слухняний: розіизгпу 
Случ (-чи) 

случай (-аю *аї): рггурасіек, \уура- 
(іек; случайний : рггурасікохту 

слюб, шлюб або вінчапє:з1иЬ 
слюза або шлюза : Зіига 
слюсар (-ря -рі): Зіизагг 
Слявонїя 
смажити ( ажу -иш, смаж): зшахус 
смак (-у), вкус : зтак (п.) 
смалець (-льцю): зтаїес 
смерека (-и): зхуіегк; • рідше : 

смерек (смерека) (б.) 
смерть мнима, с. сповидна : зпііегс 

робота (л.) 
смертельник(-а): сукиіа (б.) 
смертний : зтіегіеіпу 
смикавець (-вця) : сіЬога; смика¬ 

вець папірник: рарігиз (б.) 
смпрнйй : зкготпу; сумирний : сі- 

сіїу, зроко]пу (пґ.) 
смичок (-чка -чкй) : зтусгек 
сьміти (сьмію -іеш -ій, сьмів) 
сьміх (-у): зтіесії 
сьміягп ся (сьмію ся -еш ся -ій ся, 

сьніяв ся): зтіас зі§ 
смолич (-а): зтоїохуіес (м.) 
сморж (-а -і): зтагсіг (б.) 
смочйдерев(-а): (Ігасепа, зтосге 

СІГ2ЄХУО (б.) 
снаряд видільний : пагг^Д \уусІ2Іе1- 

пісгу (с.) 
снаряд ^ голосовий : паггзД £Іозо- 

\уу; гортань (-и): кгіап; хрястка 
щитова : сЬг2а.зІка іагсгукоу/а; 
хрясткй ливаикбві : сЬгг^зікі 
паїехукохуе; вязла го юсові: 
\уі§гасІІа £Іозо\Уе, тузі^^і £Їо- 
зо\ує ; голосийця (-Ї): £Іо£піа ; 



126 — 

нагортаиник(-а): па^іойпіа сгуїі 
кгіапіокгу\ука (с.) 

снаряд дйшний : паггасі оббесЬо- 
хуу; гортань (-и): кгіаіі; дн- 
шиця (-Ї): ІсЬа'шса; озяви : о - 
зкггеїа; правий, озяв : рга\уе 
озкггеїе; Лївйй озяв : 1є\ує о- 
зкггеїе ; озявки : озкггеїка ; мі- 
шочки лїйковаті : \уогесгкі Іед- 
кохуаіе ; міхурці воздушпі: р§- 
еЬеггукі ро\УІеіг2пе; олегочна : 
орїиспа (с.) 

сцаряд слуху : папасі зІисЬи : 1) 
внїшна (-я) часть уха: чашина 
ушна : шакодуіпа; провод слу¬ 
ховий виі'шиий: р^2еVVб(1 зїи- 
сЬо\Уу 2Є\УП^1Г2Пу [ВОЩ (-І) 
або сірка ушна: \уозко\УІпа 
изгпа]; оболона тарабанпа : 
Ьіопа Ь§Ьепко\уа' або тара- 
банчик : Ь^Ьепек; 2) серед¬ 
ня (-я) часть уха: ямина тара- 
банна:]ата Ь§Ьепко\уа; кі¬ 

сточки слухові: козіесгкі зїи- 

сііолує; клевчик(-а) або моло¬ 

точок (-чка) : тіоіесгек; коваль- 
це (-льця): ко\уабе!ко ; зеренце 
(-я): козіесгка Зуїтуіизга; стре¬ 
менне (-я): зіггетіопко; вікон¬ 
це овальне і округле : окіепко 
охуаіпе і окг^°'Іе; 3) внутренна 
часть уха: перевойник(-а): Ь1§- 
сіпік; прйсїиок : рггебзіопек; 
три луковаті проводи: іггу 1и- 
ко\Уе рг2Є\УО(1у; слимак (-а): 
зіітак ; водиця : рїуп лу Ьї§- 
бпіки; нерв слуховйй : пєпу 
зїисЬоууу (с.) 

снаряд травлена чоловіка : паггаб 
1га\уіепіа сг!о\уіека; ямина ро¬ 
това :^ата изіпа; горло (-а): 
або глот (-а) : ^агбіо ; їжепця 
(-Ї): рггеїук; жолудок (-дка) : 
Зоїабек; кишки або ялйта : 
кізгкі, деіііа (с.) 

снарядйти (снаряджу -дйш -дй): 
5рОГ2ЦСІ2ІС 

снасть (-и) : пасгупіе, пагг^бгіе, 
зргг^І 

сніп (снопа): зпор; долїшна (-я) 
часть снопа: гузїр (-а) : кпо- 
\уіе; горішпа (-я) часть: коло¬ 
се, чівкп, ряса : кіозіе. Сніп вя> 
же ся перевеслом : рохугбзіо (г.) 

снїг (-у -й): зпіед 
сніговиця (-ї); метелиця : йпіейуса; 

сві'жка (-и -й): зпіегка 
снігур (-я -і): £І1 (з.) 
снїдавє (-я): зпіабапіе 
снїдовець (-вця): іашз (б.) ^ 
сніть (-ти), снїтїй (-їю): зпіес (г.) 

(в.) 
сновйда(-п), місячник, причинний: 

Іипаїук ; сновйдане : Іипаіугт 
(л.) 

снбчи : лусгогаз туіесгбг 
снувати (сную -6ш -уй): зпис 
Соббский (-ого) 
Собітка(-и): ЗоЬбіка ; купальний 

вечір 
сова (-й, сови): зо\уа (з.) 
совершений, церк.: бозкопаїу; со- 

вершено : бозкопаїе 
совйнка (-и): зб\ука (тоіуі поспу, 

ста) (з.) 
совісний : зитіеппу 
сод (-у): зоб (х.) 
сойм (-у): зеіт 
сокйра (-и): зіекіега 
сокіл (-ола): зокбї (з.) 
сокілка(-и), соколиця :зоко1іса(і‘н.) 
соколонько(-а): зокбї 
Сократ (-а): Зокгаіез 
СОЛЄНЇзант (-Я -и) (той, котрого обходить 

ся урочистість іменин або уродйн) 

солйнець (-йнця): зоіохуієс (м.) 
Сольногород : ЗаІгЬиг^ 
соловій (-ія): зіолуік (з.) 
солод (-у): зібб (г.) 
солодйти (-лоджу -диш -дй) 
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солодкий : зіосікі; солодший 
Солокія (-ії) 
Соломон (-а): Заіогпоп 
соломинка (-и): піезшіегіеіпік (6.) 
Сольон (-а) 
солянйця (-Ї) або сйровиця (-Ї) : 

зоїапка (м.), 
сом (-а -и): зит (з.) 
сон (сну, сни):зеп 
сбнда(-и), фр.: зопсіа [глубомїр 

(-у)] 
сонет (-у -и): ЗОПЄІ (відміна лірич¬ 

ної поезиї) 
сбнїчник(-а) або просбнцьвіт (-а): 

зіопесхпік (б.) 
сонце (-я): з1опсе,(ф.); соняшний : 

, зїопесгпу 
сопель (-лля -плї) або сопляк : зо- 

реї; види сопляковаті або со- 
плеваті: розіасі зоріолуаіе (м.) 

соиівка (-и): різгсгаїка ; с. губна : 
р. Ьегзігоікоті; с. язичкова : 
р. зІгоіко\уа (ф.) 

сопілчак (-а): огдапесгпік (з.) 
сорока (-и): згока (з.) 
сорокопуд (-пуда): сігіеггЬа (з.) 
сорокосьиистшник (-а) : егіегбгіе- 

зіооЗтіо^сіап (м.) 
сорядний: хузрбігг^сіпу (ґм.) 
сосна (-Й, сосни): зозпа (б.)’ 
Сотворйтель або Творець (-рця): 

8і\убгса 
СОТВОрІНб (-Я) : ЗІ\УОГ2ЄПІЄ 
соузник (-а -и) : \узрб1\уі§2Іеп 
Софі'івка (-и): 2ойб\ука 
софіст (-а -и) (сповидний мудрець, 

крутар) 

Софія (місто) 
Софія (-ії): 2ойа (імй хрестне) 
Софокль (-кля): 8о£ок1ез 
соха(-и),. розсоха : зосЬа (г.) 
социольбґ (-а): досліджуючий су¬ 

спільне житб . 
сочйеник(-а) : зрбісгуппік (ф. а.) 

сбчка (-и -й): зос2е\ука (ф.) 
спад (-у): зрайек (ф.) 
спадниця (-Ї): зрабкохупіса (ф.) 
Спартанйн (-йна -ани -ан): Зраііа- 
піп 

спасене (-я): гЬа\УІепіе 
спасенний: гЬа\УІеппу 
спасйтель (-еля): гЬахуісіеІ; спа- 

сйтелька (-и): гЬахуісіеІка 
спасає (-ого): зразпе 
спати (сплю, спяш, спи): зрас 
спека (-и): зріека, ираї (ф.) 
спекуляция (-иї): розумове дослі¬ 

джуване ; торговельне иеред- 
приняте 

спершу : 2 ріегхузгедо гаги 
СПедиЯЛЇСТ (-а -и) (фаховець (-вид); 

той, що занимає ся виключно якоюсь 
. наукою, реміслом або іншим ділом) 

специяльнпй : окремий, окрешшшй 
спиж (-у) : зрй; спижевйй 
спижарня (-Ї): зрі£апїіа 
спйник (-а) або хвостик (-а): одо- 

пек 1і.4сіа; лист безспиниковий : 
1і£с Ьегодопко'іуу або л. сидя¬ 
чий : 1. зіебг^су (б.) 

спинка (-и -й): зрідка 
спиняти (-яю): гаіггутухуаб 
спів (-у), також : сьпів : зріе\у; 

співнйй; спів зі слуху; спів 
з нот (мз.) 

співанйк (-а -й): зріехупік 
співати (-аю): зріехуас 
співзвук (-а -и): зрбідіозка (гр.); 

хузрбІЬггтіепіе (ф.) 
спгврядний: \узрбІг2§сіпу (гр.) 
співчутб (-я): лузрбїсгіїсіе 
спійня(-І), спійність (-ости): срб]- 
позс (ф.) 

спійниця (-Ї): зро^бтска (с.) 
спілий : (іодггаїу ' 
спілка (-и -й): зрбіка 
спільний : угзрбіпу (р.); спільник 

(-а -й): хузрбіпік 
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спірйтус (-у) або сііирт (-у): зрі- 
гуіііз 

спішити (спішу -йш -й): зріезгус 
сплет серцевий : зріоі зегсо\уу ; 

сплет ебнїчний : зріоі зїопе- 
С2Пу (С.); 

сплбщене (-я): зрїазгсгепіе (ф.) 
сплячка (-и): зрідка (л.) 
спбвид (-у) ррогог 
спбвидний: ро20гпу 
сповідальниця(-ицї-ицї): копїе- 

зуопаї 
сповна: зреїпа 
спокій (-6ю);: зрокоз; спокійний 
спокійно (мз.): зроко^піе; апсіапіе 
сполокати (-полому -еш -й) 
сполОМ:: \Уезрої 
сполука (-и), злука : рої^сгепіе (х.) 
спомочй-гтй (-можу -еш -й) 
СПОВДЄЙ (-ея) : зрогкіеиз (стопа-вір¬ 

шова); спондаїчний 
спорець (спірцю): зрогузг; також: 

прйспір (-спору) і матка (-и) (б.) 
(р.) 

спорт (-у), анґл. (заліобоване, ігра, 
тілесна вправа) 

спосіб Мобу -оби): ІгуЬ (гр.); зро- 
збЬ 

спостерігане (-я), помічуване : 
зрозігге^апіе (нґ.) 

справді: гаізіе 
справець (-вця), справник (-а -и) : 

зрга\уса 
справунок (-яку -нкн) : зрга\уипек 
справнпця (-Ї): зрга\УС2упі 
спрага (-и), жажда : рга^піепіе (л.) 
спрйха (-и): зргусЬа 
спроможність (-ости): гсіоіпойс (ф.) 
спрягане (-я): асоцияция (п.) 
спряжка (-и -й) : зргга£ка 
спрячй-гтй (спряжу-еш -й) ; 

спрягати (-аю) 
спуст (-у): иризі (\у гпазгупасії 

е1екІгус2пусЬ) (ф.) 

спяти (зіпну -еш -й): зрі^с 
срібло (-а): згОЬго (м.); срібдовнй : 

згеЬго\уу (х.); срібний: згеЬгпу 
ссавець (-вця -вцї’), ссач : ззак, 

2\УЮГ2£ зз^се, зва\уіес (з.) 
ссати (ссу -еш -й): ззас 
ставати (стаю -6ш, ставай) : зіа- 

луас.; стати (етапу-еш, стань): 
зіагщс; стояти (стою -їш, стій): 
зіаб 

стадия (-ні), грец.: зіасіуит (СТаро- 
грецке місце перегонів; протяг часу; 
стан), 

стайня (-нї-п'і -бн): зіарііа 
стали на (-й): 1%<3 зіаіу; води ста- 

линові: луосіу І^сіи зіаїе^о, \уо- 
(іу 1^(1о\ує (м.) 

сталі (-їв): зіаііе (\у коЗсіеІе), 
місця для крнлошаа 

Стамбул (-а): ЗіатЬиІ 
стампіля (-Ї), іт.: зіатріїїа 
етап (-у -й): зіап ; зігопа (гр.) 
стан скупности : зіап зкиріепіа 

(ф.) 
Станіславів (-вова) 
станция (-пі): зіапсуа 
старосьвітщина (-и) і зіагоз\уіеі- 

сгугпа 
старостами -бети і -бве): зіагозіа 
старостйня (-Ї): зіаго^сіпа 
стать (-и): розіас 
статвця (-Ї): зіаіиа (пґ.) 
статут (-у -и): устав (-у -и) 
статуя (-Ї -і -уй): зіаіиа 
статя(-ї; статі -ий) : агіукиї (п. р. 
' \у ^агесіе) 
стан (-аї -аї -ай): зіа]а 
стверджати (-аю): зЬуіегсІгас ; 

стверджувати (-ую) 
стебло (-а, стебла): гсІгЬІо (б.) 
стебнувати (-вую): зІеЬпо\уас 
стегно (-а, стегна): £сі§§тіо 
стежка (-и -й): йсїейка 
стежвий : ^оїісгу (ІізІ) 
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стекун(-а-й): зіеко\УІес (з.) 
стелити (стелю -лиш -лй): зіас 

(зсіе1§) 
стеля (-Ї), повала (-и): зиГіі 
етемнйти (стемню -нпш -й) 
стемпель (-для -плї): зіетреї 

(клеймо -а) 
степень(-я): зіоріеп; степень (-и) : 

рої^^а ; степеноваиє : роІ££о- 
хуапіе (а.); зіорпіолуапіе (гр.);- 
сіітах (гр.) 

стервиско (-а): ^ггеЬолуізко, зсіег- 
ууізко (я.) 

стерво (-а): зсієпуо 
стервоийця (-Ї): гаШезіа (б.) 
стеречй -гтй (стережу -еш -й) 
стернадка (-и) або стерник (-а) : 

іггпасіеі (з.) ' 

стернище (-а): гйузко 
стерня (-І, стерні -ревь): зсіепі 
стерти (зіт^ру -еш -й): геіггес 
Стефанїя (-її) 
стечи (-чу -еш -й): £сіес 
стид (-у): лузіусі; стпдлйвпй; стп- 

дати ся 
стиль (-лю), лат. (рильце, спосіб 

ппеаня, мова, напрям, спосіб будб- 
ваня; старий стиль : старе числене 
часу; новий стиль : нове числене часу) 

стилізувати (-ую) : зіуіігоууас (р.) 
стилістика (-н): наука про стиль 
Стйрия (-пї); стирййский 
стирка (-и -й): зсіегка 
стйрта(-и) або скйрта(-и): зіугіа 
стиск (-у): зсізк 
стйсність (-ости): зсізіпуозс (ф.) 
стнспути (стисну -еш -й): зсізпас 
стих (-а -й), гредк., або вірш (-а -і), 

лат.: У7Іегз2 
стихар (-я -і): кот£а 
стична (-ої): зіусгпа (ґм.) 
стіг (-ога -оги): зіо§- 
стіжок (-жка -жкй): зіогек (ґм.) 
стійка (-и -й): розіегипек 

стійкість (-остп): \\тагІозс (мз.) 
стіл (стола-лй): зібі 
стіс (-оса госй): зіоз 
стїб (стебу) : зсіе£ 
стіна (-й, стіни): зсіапа 
стлапь (стлаии): ріесіїа (б.), 
стланпик (-а): рІесЬошес (б.) 
стн; з сеї ґрупп „т“ випа¬ 

дає, колй не заходить дво¬ 
значність або .неясність, пр.: 
дійсний, звісний (піе : звістнпй), 
намісник, облесний, первісний, 
прйстрасний, пісний, розпусний, 
страсний, чесний, щасний. — 
Але: нанастішк, підвластний, 

/ повновластннк (від : вдасть, а 
власник від : власний), устний, 
хрестний, частний (від : часть, а 
дочасний від: час) ітд. 

сто, ста, сту, стом, в стї; ста, сот, 
стам, стами, в стах; сто мужів, 
сто мужів, сто мужам, сто му¬ 
жами, в сто мужах 

стовб хребовйй : зїир кг§§’0\уу (з.) 
стовп (-а -Й) або стовб : зїир (ф.); 

коїшшіа (р.) 
стовпик (-а): зіирек; стовпня (-Ї): 

з!ирко\УІе; завязок (-зка) : га- 
Ідгпіа; шййка : З2у]ка; коморйна : 
кошога; заляжень : гаЦйек; 
стовпик горішний (-їй) : зіирек 
^бгпу; ст. долїшнпй (-їй): зі. бої- 
пу; ст. однократний : зЦебпокго- 
іпу; ст. двократний : зі. бті- 
кгоіпу; ст. многократнпй : зі. 
\уіе1окгоіпу (б.) 

стогін (-ону), стон (-у): зі^к 
стогнати (стогну -еш -й) 
стоголовий: зіи^іолуу 
стожець (стіжця): зіогек (госіга) 

зіішака) (з.) 
СТОЇДЙЗМ (-у) (наука фільософа Зенона; 

обичаєва строгість; непохіітніс-ть) 

столйстка (-и): сепіуГоІіа (б.) 
9* 
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столїтний : зіиіеіпі 
стонога (-о): зіопо^ (з.) 
стончак (-а): Зсіеппіса (с.) 
стопа (-Й, стопи) : зіора 
сторож (-а -і): зігог 
сторожа (-і): зіга& 
Сторожеико (-а): Зіогойепко (-і) 
сторопиик (-а -и) : зігоппік ; сто- 

ровнйчий; сторонпйдтво 
сюрчати (-рчу -рчйш -рчй) 
стотйсячний : зіиіузі^сгпу 
стояти (стою -їш, стій): зіас 
страдальпий : Ьіегпу (гр.) 
страйк (-у -й), анґл. (умовлена за- 

станова роботи) 

страсний : разу^у 
Страссбурґ (-а): ЗІгаззЬиг^; 

страссбурский 
страстянка (-и): разуПога (б.) 
стратегія (-ії): штука веденя війни 
страхополох (-а): Ьо^агіі^у 
страхопуд (-а): зігазгусМо 
стреьавка (-и -й): хуагка (з.) 

стреміти (-ллю -мйш -й): 1к\уіс, зіег* 
С2ЄС, сЦ£у6 

стремлїнє, змаганє (-я): сЦіепіе 
. (пї.) 
стремя (-єни -єна), стремінь (-еня), 

стремено,(-а): зіггеті^ 
Стрйвігор : Зіг\уіа£ 
стриж (-а): гсігеп [також : стри- 
жінь(-жня)] (б.) 

стриж хребетний або сііиноейй : 
гсігеп расіегго\уу; провід хре- 
бовйй : капаї гсігепіспуу (с.) 

стрййна (-и): зігу]епка 
стрйкати (-аю): зіггукас 
стрихувати (-ую); стрихуледь 

(-ульдя) 
етричй-гтй(стрижу-еш-й): зіггусіг 
стріла (-й, стріли): зіггаїа 
стрілка маґнетна : І£Іа та^пе- 

' іусгпа (ф.) 
стрімголов : па ІеЬ па згу^ 

стрімголовка (кукла): гатсіезгка 
(росх\уагка) (з.) 

стріха (-в): зіггесЬа 
стріча (-і): зроікапіе; • стрітити 

(стрічу -тиш -тй): зроікас 
строгий : зигохуу, Зсізіу (пґ.) 
строїти (строю -оїш -оїш, стрій) 
строфа (-и): зігоіа (ст{ ічка) 
струн (-а): зіщк (б.) 
струна (-и): зігипа; струни шов¬ 

кові; стр. металеві; стр. киш¬ 
кові 

струс (-а -в): зігиз; струсе, стру- 
сове, струсине або струсяче 
перо : зігизіе ріого (з.) 

стугва (-в): зід^іеху 
студенйдя (-Ї): гіпіпо, зішіпіа 
студия (-иї), лат.: зіисіуит; сту- 

. днювати (-юю): досліджую, при¬ 
кладаю ся до науки 

ступа (-и): зі$ра (вступі опихає ся 
ячмінь, просо) (г.) 

ступакувати (-кую): ходити сту¬ 
пою. (Кінь іде ступою : коїТ ісігіе 

• зіпреш) (г.) 

ступати (-аю): зіарас; ступйги 
(-илю -ішш -ий): відріс; посту- 
иувати (-пую): розі§ро\уас 

ступенйця (-Ї); ^ата (мз.) 
ступенйдя дурова або мажорна: 

£ата сіигсша аІЬо таіог (мз.) 
ступенйдя мольова або мінорна: 

дата тоїсша аІЬо тіпог (мз.) 
Стюарт : Зіиагі 
стяг (-у -Й): 32Іап(1аг 
стягнений-а-е (пр. речене): зсЦ- 

£пі§іу -а -е (пр. гсіапіе) 
стягнути (стягну -єні -й): зсщ^п^с 
стяжка (-и -й): лузі^^ка; згіак, 

тсзіда (р.) 
стяти (зітну -еш -й): зс-іас 
суббкт (-а -и): зиЬдекі (\у Ііапсіїи), 

ПОМІЧВЙК 
сублімат (-у), хльорак ртути : зи- 

Ьіішаї, сЬІогек гІ§сіо\уу (л.) 
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субота (-п): зокоіа 
сувач (-а): зи\уак (\у шазгупасЬ 

раго\ууск) (ф.) 
суворий : зигсдуу 
суд (-у) : зцб ; Оегісіїї, ІМеіІ (пґ.) 
судак (-а): запсіасг (з.) 
судьба (-ц): Іоз 
сули'іня (-і): з^сігіпа 
судина (-и): пасгупіе; судний кро- 

воиосіїі: пасгупіа кпуіопозпе ; 
; судини лімфатичні або лімфові, 

вглйтницї: пасгупіаіітіаіусгпе, 
скїопісе (с.), 

судин (-иї -иї -иїв): з§(І2Іа 
судороги (-ів); сіг£а\укі, коптлі- 

зуе (л.) 
Оуес (місто і каиал) 
сукно (-а, сукна -кой): зикпо 
сукня (-і -І -онь): зикпіа 
сукцес (-у -н): успіх (-а -и) 
султан (-а -анп): зиііап; султанка 
сума (-п): зит.а 
сумарнй (-пя): витяг’; сумарйчппй : 

звязкйй, скорочений 
сумл'іне (-я) або совість (-н): зи- 

птіепіе 
сумнів (-у), сумн'івий : \уаІр1і\уоЗс, 

\уцІр1і\уу 
сумнївати ся(-ваю ся) 
сумрак (-у): 2ГПІЄГ2СІТ (ф.) 
Оунд (ґ.) 
сунйця (-Ї): рогіотка (б.) 
суніжка (-п): піЬупбіка аІЬо 

вйхлипка (-и)-(з.) 
суп(-а):з§р (з.) 
суплїкацпя (-иї): благальне бого- 

служенє 
супокій (-ою): зроко] 
супроти або сулротпв : туоЬєс, 

рГ2ЄСІ\У 
суроґат (-у -н), підміна (-п): зигго • 

^аі 
сус (-з) [датн суса; однйм сусом] 
сусідство; сусїдский 

сусїк (-а -и): з^зіек 
суслик (-а): зизеї (з.) 
суспеиса (-н) : зизрепза (завішене 

в урядованю) 
суспільність (-остн), -ний : зроіесг- 

поЗс, зроіесгпу 
суспільство (-а): зроіесгепзіхуо 
сустав(-а), також сустііва(-п): 

зіа\у; сустав колїновий : зіаху 
ко1апо\уу (с.) 

суть (-н) : ізіоіа 
сутана (-н): зиіаппа (ряса духовного) 
сутерепн (-ів), фр.: мешкане нйв- 

ийчне 
суфлер (-а -и): нідповідач (в театрі) 
Суха(-бї): ЗисЬа 
сухопуте (-я): зиску Іаб 
сухоребриця (-і): сіоза сгуїі кога 
ЛгуЬа) (з.) 

суша (-і), суходіл (-долу): ІаД 
сушениці (-нйць), сушепі овочі: 

зизгопе о\уосє (г.) 
сушпя(-ї), возниця, озниця, су¬ 

шарня, сушальпя : зизгагпіа (г.) 
сфальшувати (-шую): зіаізгохуае 
Сфінкс (-а): 8Гіпх 
схеда (-в): зскесіа (дасть майна, 

припадаюча з поділу на кбжду дп- 
. тину) 
схема (-в); грец,, взорець, спис: 

зскетаі; схематйзм (-у) спис 
урядників, сьвяіцеппків ітд. 

схід (-оду): хузскбсі (ф.) (ґ.); Схід 
(-оду): \Узскбсі (зам. імеин 
власного) 

схізма(-п), грец., рошм(-ому), імеп- 
ио церковний : зскігта; схізяа* 
ТЙЦКИИ 

сховати (-аю): зскохуас 
сходи (-ів): зскосіу 
сходини (-ин): зскабгка 
схолястик (-а) (середновічпий хрпсга- 

яньский фільософ; схолястйчний : пгко- 
лярскпй, мудруючий) 

СХОПИШ (СХОПЛЮ -ИИШ-ШІ) 

схоровапий: зсіюггаїу 



132 

сцизбрик (-а):ножик до затйнаня 
пер 

Сдипібн (-ояа): Зсуріо; Сц. Афри- 
каньскпй 

сцїдйти (ецїджу -дйш -дй) 
сцїп(-у) крови: зкггер кг\уі (я.) 
сдіпнене (-я): зілуатсіпіепіе (ф.) 
сдїпненє посмертне : і§£ес ро- 

зтіегіпу (с.), зкозіпіепіе ро- 
зтіегіпе (я.) 

счервоиІтп (-їю): зсхеглуіепіес 
счеркнути(-кну -еш -й): зкгезііс 
счесатп (счешу -шеш -шй) 

счинйти (-йою -ниш -нй): \У32С2^с; 
счинати (-аю): тсзгсгупас 

счорнїти(-'ію): зс2егпіес 
ся кладе ся по дієслові і пише 

ся окремо: брат учить ся; 
сестра молить ся 

-сь (= ся) прилучу є ся до попе- 
редного, дієслова : молйлась; 
сьміялись; надумалась 

сяєво (-а): йшаііо га^Изіе (ф.) 
сяжень (-жня -жнї): за£еп 
сяник (-а): сіегпік (госіга] гуЬу) 

(з.) 

табеля (-Ї): ІаЬеІІа (переглядний вй- 
каз, спис) 

таблйчка (-и -й): іаЬІісгка (к.) 
табурет (-а), фр.: ІаЬогеі (нйзке 

крісло) 

Таври : Тайгу (разто Аїр) 
тавтольоїія (-ії): тожсамі, тотожні 

слова в реченю 
таже або таж : тузгакйе 
тай, та : і 
тайно, потайно : іаіетпіе 
таїти (таю -їш, тай): іаіс 
таль(-ю):іа1 (х.) 
талан (-у): згсг^зсіе, Іоз ; талант 

(-у): Іаіепі; талановйтий, талан- 
тлйвий : иіа1епіо\уапу 

Талія (-її), гред.: муза комедиї 
тальк (-у) : к^ек; лупак талько¬ 

вий : їирек Іа1ко\уу; патучня 
або стеатйт : зіеаіуі сгуїі зіо- 
піпіес; горшкбвина(-и): катіегі 
гсіипзкі (м.) 

такий же то : іакі±Іо 
також : Іак£е! 
такса (-и): ціна, одїнок (-нку) 
гак само : іак зашо 
такт (-у -и): іакі (мз.) 
Таміза(-и): Ташіга (ґ.) 

Т. 

тамбшний(-їй): іатесгпу 
тамтой -та -то -ті: іатіеп ііск 
тамтудй (-да): іаті^сіу 
тандйта (-и): іапсіеіа 
танець (-нцю -нді): Іаціес 
танечник(-а -п):іапсбгг; танеч- 

ниця (-Ї): Іапсегка 
тантибма (-и): належна часть в дб- 

ходах 
тарас (-су):їагаз; тарасувати 

(•у») • 
Тарасова могйла : то§і!а 8ге\у- 

сгецкі 
тарган (-а -й): кагасгап (з.) 
Тарент (-у): Тагепі 
таріль (-елю -елі): іаіегг 
Тарквінїй (-їя): Тагк\уіпіизг 
Тарло (-а): Тагіо 
Тарнобжеї (-у) (ґ.) 
Тарс (-у): Тагзиз 
Татри (-тер): Таїгу 
Тахо : Та^ 
Тацит (-а): Тасуі 
твар (-и): зиуоггепіе, і\уагг 
тверджене (-я): Цуіегсігепіе 
твердйй : 1\уагс1у; твердший, най- 

твердший 



твердота (-Й): ілуагсіозс (м. ф.) 
твердяк (-а): іхуагсігіеі (б.) 
тверезий : ІГ2Є2\Уу 
твій, твоя, твоє, твої' 
твір( ору -ори): иІ\уог, сігіеіо 
творець (-рця): і\уогса 
театер (-тру -три): іеаіг 
Теби (Теб): ТеЬу; Тебанець 

(-нця); тебаньский 
Тезей (-ея): Тегеизг 
Текелїй (-їя): Текеїу 
текст (-у -и): іекзі (власні сло¬ 

ва автора) 
телєґрама (-и): Іеіедгат 
телеґраф (-у); телєґрафіст (-а) ; 

телеграфічний 
Телємах (-а) 
телефон (-у) : ІеІеГоп (ф.) 
телескоп (-у): іеіезкор (ф.) 
тельмбм : оЬсез 
телюр (-а): іеііиг (х.) 
телюриюм : іеіигуиш (ф.) 
теля (-яти -яга): сіе1§ 
тема (-п -и), грец.: Ьетаі (предложе- 

не речене, предмет, задача) • 

Темістокль (-ля): Тептізіокіез 
темня оптична : сіетпіа оріусгпа 

(Фо 
темперамент (-у -и): іешрегашепі 

(власність тіла, вдача, успосббленє, 
природа) 

темперувати (-рую): іетреголуас 
(злагоджувати, повдержувати) 

темно (в музиці) 
тенеса(-нес): іг2е\уіа. ші^іггпо- 

зсі (л.) 
теольоґія (-ії), грец.: богослове 

(-Я) 
теория(-иї), грец. : Іеогуа (науко¬ 

вий погляд, наука, припис, тверджене) 

теперіиший (-їй): 1ега2піе^з2у 
тепло (-а) : сіерїо (ф.) 
теракота (-и), іт.: іеггакоіа (пале¬ 

на глйна) 

тераса (-и): земельний насип, схо¬ 
ди з дернини 

теребити (-бліб -бйш -би): оЬіегас 
2 Іиру, іггеЬіс 

Теребовля (-Ї): ТгетЬо\УІа 
терезка : згаїка (а \уа§д) (ф.) 
терем (-у -еми): раіас 
терен (-у) : іегеп (земля, якість землі, 

поле) 
терптория (-иї): іеггуїогуит 

(область, країна, бкіл) 
терлиця (-Ї): ті^сіііса, іагііса 

(терлиця стоїть на ніжках, сохах, 
в котрих задовбані ребра (стегна) тво¬ 
рять жолоб; в жолобі бігає вістрє 
3 ручицею, осаджене начбппку) (г.) 

термін (-у -и), реченець (-нця) : 
іегтіп ' 

терміте (-я), паздеро : ра2СІ2Іег2е 
(г.) 

термометер (-тра -три): іегшошеіг 
(тепломір) , 

Термопілї (-їв): Тегшоріїе 
тернь (-я): сіепі, також терн (-а) 

(б.) 
Тернопіль (-оля), Тарнопіль : 
Тагпорої 

терноструч (-а) або акация прав¬ 
дива : акасуа рга\УСІ2І\уа (б.) 

тероризм (-пзму -нзми): іеггогугт 
(жорстока влада, послугуюча ся по¬ 
страхом) 

терпеливий : сіегр1і\уу 
терпентпна (-и) 
терпіти (терплю -пйш -й): сіегріеб 
Терсйт (-а): Тегзуіез 
терти (тру, треш, три, тер): іггес 
терциян (-а -и): іегсуап 
тесати (тешу -шеш -й): сіоза'с 
тесля (-Ї -ї -їв) : сіСзІа 
тесовець (-вця) або камінь тесо- 

вйй : катіегі сіозо\уу (м.) 
Тессалїя (-її); тессалїйский 
Тетпда (-и): Теїуз 
техніка (-и); технічний 
течй -ктп (течу -чеш -чи): сіес 
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теща (-і"): іезсіолуа 
Тйбер (-бру): ТуЬег 
Тиборий (-ия): ТуЬегуизг 
Тибет (-у) 
Тнбулль (-ля): ТуЬиІІиз 
тигр (-а): іу^гуз (з.) 
Тигр (ріка) 
тиждень (тижня, тижні): іусігіегі 
тикає ся (чоі 6): іусгу зі§ (сге§о) 
тим радше, тим лучше, тим сьмі- 

лїйше — що: іет Ьагсігіер 
іет Іеріез, Іет зтіеїв] — £е 

твмчасбм, міжтйм : іутсгазет . 
тенк (-у) : іупк; тинкуватн (-кую) 
тинктура (-и): Іупкіига (витяг 

з зїль, вар) 

тиранія (-її), грец.: насильне панб- 
ване; тиран (-а -и): жорстокий 
СаЖОВЛадедЬ (душман-, живоїд)' 

Тиртай (-ая): Тугіеизг 
тис(-а) :сіз (б.) 
тиск (-у): сізпіепіе - (ф.) 
Тиссаферн (-а): Туззаїегпез 
тисяч (*и -и -ий); одна тисяч; три 

тйсячи; пять тйсячнй; двікрат 
сто тйсячий; також: тйсяча(-і); 
одна тисяча; дві тисячі; пять 
тисяч ітд.: іузі^с іісі. 

тисячний [тисячний девятьсбтний 
четвертий ; або коротше : тисяч 
девятьсбтний четвертий] : іу- 
зіасгпу іісі. 

титул (-у -и), надпись (-иси), на¬ 
головок (-вка -вкп), (означене; 

правна причина): Іуіиї ІІСІ. 
тиф (-у), глуханя : іуГиз, сіиг (л.) 
Тйфлїс (-а) 
тихо : ріапо (мз.) 
Тйциян(-а) : Тусуап 
тишина (-Й): сізга (ф.) 
тияра (-п): іуага (покрите. голови у 
Персів, потрійна корона пап) 

тік (току): Ьоізко, кіерізко, іок 
(г0 

тілько : іуїко 
тільколїтний : іуіоіеіпі 
тількома грішми : іуіи ріепі^гтї 
Тічіно (-а) (ріка) • 
тілесний: сіеіезпу 
тіло (-а): сіаїо, Ьгуїа; тіло гран¬ 

часте і Ьгуїа дгапіазіа; ті то- 
кругле : Ьгуїа окгц^їа; тіло о- 
боротбве : Ьгуїа оЬгоіо\уа; ті¬ 
ло правильне : Ьгу|а итіаголуа 
О'Я;) 

тїльце зелени (тїльця зелени): 
сіаїко гіеіепі (б.) 

тїмяткоу ті'мячко, тімя (-я): сіетІ£ 
ул.) 
тІмятко (-а) або дихалка (-и): сіє- 
тіцсгко (с.) 

тїнь (-и): сіегі; тїнь глуха : з’цсіга 
• сіепіа (ф.) 
тісний : сіазпу 
тісто (-а -а): сіазіо 
тітка (-її -й): сіоіка 
тїч(течи), теч : сіесг (ф.) 
ТІшин : Сіезгуп 
ткань (-и): ікапка (з. б. с.) 
ткань хрястна : ікапка сііггазіко- 

луа;’ ткань кїстна : ік„ козіпа ; 
тк. мязова: ікапка ті^зпа; ткань 
нервна : ікапка пепуохуа (с.) 

ткань наболбнна : ікапка паЬІоп- 
ко\уа; ваболонь : паЬІопек; 
ткань железбва : ікапка ^гиего- 
Іолуа (с.) 

ткати (тчу -еш -й або : ткаю -аєіи 
-ай):ікас 

ткацтво (-а): ікасісуо; ткацішй 
тлик (-а); рзоіпік (з.) 
тліти (тлію): Оес 
тлумити (-млю -мїїш -й): ііитіс 
тлумбк (-ока); клунок (-яка -нкй) 
то по вйсловах ийше ся окремо: 

він то, ти то, вже то, де то, 
як то, кілько то, але: будьто, 
пїбйто 
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тоалєта (-п) (стіл і приборп до вбйра- 
ня одяг, стрій; місце до вбйраня) 

тоаст (-у -и), заздоров (-а) 
тобілка (-и -й): іогеЬкд (б.) 
Товариств'» ім. Шевченка 
товстий : іїизіу 
товстяк (-а): ріпдхуІп (з.) 
товчи -ктп (товчу -чеиі -чи): Нас 
товщ (-и): Іїиз2С2 ; біла товщ : 

Ьіаїу Іїиз2С2 (з. б. х.) 
тогід (-дь): рг2ез2Їе£о гоки 
тоді: хуіебу 
той, та, то, ті: Ієн ііс!. 
той же : іеп£е; таж, тож, тбгож : 

іа£, І02, 1е^02 Неї. 
той же сам : іеп£е зат 
той сам, та сама, то само; того 

самого, тої самої 
той то : іепіо 
ТОК (-у), струя (-1): рг%а (ф.) 
токар (-аря -арі): Іокагг 
толкувати (-кую): іїбтасяус 
толбчник (-а): Нок (ф.) 
томбак (-у): металева мішанина 
томити (томлю -миш -й): пШус 
тон (-у): іоп; т. горішний(-їй): іоп 

^бгпу; т. згідний : Іоп г^обпу; 
т. основний : іоп 2азабпіс2у-(ф.); 
тон головнйй : і. £Ібхупу (\у ог- 
^апасЬ); тон помічнйй (в ор¬ 
ганах (мз.) 

тонкйй : сіепкі; тонший 
тонковерхий : о сіепкіт хуіеггсЬи 
топаз (-а): іораг (м.) 
топлпво (-а), паливо (-а), огріва 

(-и) : ораї 
топвїти (-нїю): іорпіес 
тополя (-Ї): Іороіа ; т. островер- 

ха : і. хуїозка (б.) 
топтати (-бпчу -еш -чи): беріас 
торбун (-а -й): іогЬасг (2 £готабу 

ззахусбху) (з.) 
торг (-у -й): іаг£ 

торжественно: таіезіаіусгпіе; 
таезіоЗо (мз.) 

торжество (-а), церк.: игосгузіозс; 
торжествепний : игосгузіу 

торік : іатіе^о гоки; торічний : 
1атіе£Огос2пу 

торкотати (-кочу -бчеш -бч) : іег- 
коіас 

торбчка (-и): $іг2§рка сгуїі пііка 
^ггуЬпі (б.) 

Торричеллї (-лього) : ТоггісеПі 
Тоскана (-п) 
тотожний, тожсамий : іо&затозсіо- 

XVу (ібепіус2пу ) ; ТОТОЖНІСТЬ 
(-ости), тожсамість (-ости): і- 
бепіусгпозс (а.) 

торф (-у) : Іогґ; також : болотйяа 
(-и) і тирса (-и) (и.) 

тьохкати (-аю): рикас (о зегси); 
з\уіегкоіас 

точан (-а -й) ; гогіосг (б.) 
точка (-и -й ): кгорка (гр.); рппкі 

(ґи. р.) 
точка вйлету : рипкі: хууіоіа (ф.) 
точка вйходу : рипкі хуу^сіа (р.) 
точка завішеня : рипкі гашезге- 

пїа; точка зачепу.: рипкі га- 
сгеріепіа (ф.) 

точкй (точок): кгоркі (гр.) 
трава (-Й, траво): ігахуа (б.) 
Травна : Тгипа (ріка) 
травокбннк (-а) або конок (-а) : 

разікопік (з4) 
траґедня (-ИЇ -ий) : іга^есіуа 
традйция ї-иї) (устний переказ, зви¬ 

чай, одїдйчена наука) 

тракт (-у -н) (шлях, гостинець) 
трактат (-у -и): ігакіаі [пересправа, 

договір (-ору)] 

трамвай (-аю *аї), анґл.: -кінна або 
електрична дорбжна зелІзннця 

трансакцня (-иї): пересправа 
транспарент (-у -и): просьвітча- 

стий образ 
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трансспльваньский (-кі Аліли) 
трапез (-а): ігарег; трапезо'ід (-а): 

ігарехоісі (ґм.) 

траса(-и): Ігаза (ґм.) 
тратити (трачу -атиш -ать):ігасіс 
трахіт (-у) або торохай (-у): 1га- 

сЬіі (м.) 

треба : іггеЬа 
тревалий ; \ууіпуаїу; вйтревалий; 

тривкіій : іпуаїу (ііґ.) 

тревожлйвий : 1пУо£Іі\уу 
треля (-Ї): Ігеї ; трелювати (-юю) 
тремтіти (-мчу -мтйш -й) 
трензель (-зля), трензельна, треп- 

зля (-Ї): ігепгіа 

трепета (-п) або .осика (-и): озіка, 
озіпа ►(б.);. 

тресувати (-сую): ігезо\уас (сігез- 
зіегеп), виучувати, вправлятн 

три, трох, тром, трома, в трох 
Триеот (-у): Тгуезі 
Тридент(-а); тридентсний 
тризвук (-а): 1г6](І2\УІ^к (мз. ф.) 
тризуб (та -и) : Ігб^гаЬ . 
триклясовйй: іггукіазоууу 
трикратний: Іггукгоіпу 
трикутник (-а): Іго^ка.1; трикутник 

острокутипй: ігодк^і озігокаіпу; 
трикутник прямокутний : ігодка,і 
ргозіокціпу; трикутник скісно- 
кутний : ігодкаі зкозпокціпу; 
трикутник рівнораменеий : ігод- 
каї гбшіогагпіеппу; трикутник 
тупокутний: Ігодкаі гсшуагіо- 
каіпу (ґм.) 

трилїтний: іггесЬІеІпі 
тримати (-маю), держати (-жу -йш 

-й): Іггутас 
трпнайцятнтйсячипй : іггупазіоіу- 

зіасгпу 
триолет (-а -и): ігуоіеі 
триповерховий : іггурі^ігохуу 

трисотний : 1г2ес1ізе1пу 
трйста мужів; трйста або трохсот 

мужів; трйста мужам * трйста 
• мужами; в трйста мужах 

Тритон (-а): Тгуіоп 
трпюмвір (-а -и): ігушшуіг 
трійка (*и -й): ігодка 
тріпати (-аю): Іггерас 
тріпотати(-почу -почеш -почй) 
тріск (-у): іггазк (ф.) 
тріска (-и -й): іггазка , 
тріскіт (-оту): Іггазк 
тріснути (-ієну -еш -и): іггазпас 
тріщати (-іщу -іщйш -іщй) 
тріщук (-а): зіггугук аІЬо \уоіо\ує 

осгко (також: волове очко) (з.) 

Троада (-и): Тгоаз 
троисть (-и) г'рггусіасгпіа (з.) 
троїстий : ігоізіу 
троп (-у), образовйй зворот : Іго-. 

риз 
трость сахарна (трости сахарної): 

Іггсіпа сикгсша (б) 
тростйпа (-п): Іггсіпа ; або очерет 

(-у) 
тротуар (-у -и): хіднйк(-а -й) 
трофей (-ею *еї): ігораеипі' (па- 

мятник побідп) 
троха, трохи: 1госЬ§ 
трохей (-ея -еї) : ігосіїед (стопа вір¬ 
шова)*, трохеїчний 

тропіка, трошки : ігозгке 
Троя(-ої); Троянець (-нця); тро- 

яньский 

труба (-її, труби): ІгцЬа 
труба воздушна : ІгаЬа рошеїргпа 

(Ф-> 
трудящий: зкгг^іпу 
трупва, трумпа, домовйна : ігишпа 
трунок (-нку -нки): напиток 
Трускавець (-вця): Тгизкашес 
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труськом: гузіа, іш ТгаЬ (кінь їде 
труськом) (г.) 

труслнвий : ісЬоггІпуу ; труслй- 
ВІСТЬ (-ОСТИ) : ІсЬ0Г205І\У0 

труфля (-Ї): ігиНа (б.) 
трухцем : ігисМет 
трясти (трясу -еш -сй) : іггазс 
ту, тут : іиіаз; ту тонший (-їй) або 

тутешний (-їй): Іиіе^згу 
туга(-п) : Цзкпоіа 
тугий : іеді (зіеії); тужійшпй : 

і§2з2у 
тужити (тужу -пш -й): і^зкпіс 
Тукідйд(-а) : Тисусіусіез 
тулити (тулю -лиш -лй) : іиііс 
Туллїй (-їя): ТиПіизг 
тундра: Іипсіга 
тупіт (-оту): іеіепі 
Туреччина (-п) : Тигсуа; Туреч¬ 

чина (-Й) : Іигессгугпа- 

турнїй (-їю -її): іигпіез* (рнцарскі 
боєві ігршда) 

туча (-і) : Ьиг2а, и1е\упу сіезгсг 
тхір (-оря -орі): ісіібгг (з.) 
Тшебіня (-Ї) 
тюлень (-я): Гока, ріез тогзкі 
тютюн (-у -й); іуіогі 
тяг (-у -и) : сщ% (ф.) 
тягар (-у -і): сі§2аг 
тяглий : сіа^їу (а.) 
тягнути (тягну, тягнеш -нй) 

тяготїнє (-я): сіаіепіе (ф.) 
тяжень (тяжня) або барйт (-а): Ьа- 

гуі (м.) 

тяжість (-ести): сі^козс (ф.) 
тяжіти (-ію): сі§2ес 
тяжкий, тяжілий : сі§£кі, сї§232у 
тяти (тну, тнеш, тнй): сіас 
тятива (-й)-: сі§сі\уа (ґм.) 

У. 

у кладе ся часом замісць приї- 
менника в, особлйво перед вй- 
словами, що зачинають ся дво¬ 
ма або більше співзвуками, пр.: у 
Львові замісць: в Львові. Прості 
гостпй у сьвітлйцю (замісць: в 
сьвітлйцю). Иротйвно в кла¬ 
демо часом замісць прпіменнп- 
ка у, особлйво по вйсловах, 
що кінчать ся самозвуком, іцо- 
бй усунути - .роззїв, пр.: Не 
ставало сили в козаків (замісць : 
у козаків). В мене думка (за¬ 
місць: у мене) 

убійиик (-а -и): гаЬо^са; убїйство 
: (-а): 2аЬоззі\УО * 

ублагородняти: изгІасЬеіпіас, у- 
благороднювати (-нюю) 

убожество (-а) ; иЬозілуо 
убожіти (-ію): иЬо£еб 

увага (-и): іша^а (АиГтегкзат- 
кеіі) 

уважати відповідним, гідним (а не: 
за відповідне, за гідне) 

увести (-веду -еш -Й): шуієзс 

у Віднп, у Львові : \\г ЇУіесІти, 
\УЄ Ь\УО\УІЄ 

угйнанє сьвітла : и°дпапіе з\уіаііа 
' (ФО 
углевйй (углянйй): ду§£Іо\уу. (х.) 
углеводан (-у): лу^§їо\Уосіап (х.) 
углеводень (-дня): \у§£іо\уосі6г(х.) 
угловець (-вця): рїасЬІагг (ра^'ак 

(іошолуу) (з.) 
углян (-у): \у§£Іап (х.) 
угнїтний : росіаіпу, ріазіусгпу; 

угнїтність (-ости): роТаїпозс, 
ріазіусгпойс (ф.); угнїтний або 
гнетймпй.- идпіаіаіпу (м.) 



^гол (угла) (прик. угольний): па¬ 
гоне (ґм.) 

угод = кіп (-ону): пагоге (ф.) 
уголь (угля, углї): \У$£ІЄІ ; уголь 

'камінпйй або чорний : \у§§-іе1 ка- 
.тіеппу сгуїі сгагпо\у§£Іе1; у- 
голь бурий : Ьгипаіпу сгуїі 
гисІо\у§£Іе1; падровець (-вця) : 
\у. Ьг. йггешіу; уголь пласт- 
ковйй : \у§ер Ь1азгко\уу ;. моро- 
квйнець (-нця): \у. шосгаго\уу ; 
умбра кольоньска : шпЬга ко- 
Іопзка (м.) (х.) . . ‘‘ ’ 

угольник (-а) і \у$£іо\уієс (х.) 
угор (-я -і) : лу§£ОГ2 (з.) 
Угорщина (-я): \¥§^гу ; Угор 

(•гра): \¥§§іег 
удар (-у): исіеггепіе (ф.); удар 

мозковий, пораза : ибаг тбг^о- 
\\-у (л.) 

увда (-Й, узди): игііа 
узлич (-а): ргаіпік (б.) 
узол (узла): \у§2ЄІ (б.) (ф. р.); у- 

зол зіступаючпй : лу^геї 2Є8І§- 
ри^асу ; узол підступаючий : \у§- 
геї лузЦридоу (ф.) 

узористий: огсІоЬпу (р.) 
узріти (узрю -зрйш -зрй) : ир’гес 
узурпатор (-а-ори) [протизаконний 

посідач трону; самозванець (-нця)] 

уїзджальня (-Ї) або їздарпя (-Ї) : и- 
де±(і^а1піа 

уїзджати (-аю): иіеМ^ас 
укір (-ору): гаггиі; також : докір 

(-бру), догана 
укіснйй, скіснйй : икозпу (к.) 
уклад кістпий чоловіка : икіасі 

козіпу С2Їо\уіека (с.) 
уклад мязовйй чоловіка : икіасі 
ті^зпу сгїотуіека, икіасі ті§- 
ЗПІО\Уу С2І. (с.) 

уклад нервпий : икіасі пег\Уо\уу; 
уклад мозкострижевйй : икі. тб- 
2^ог(І2епіо\уу; уклад узловіш, 

нерв співчульнди, снівчульник : 
икіасі 2\уо]о\уу, икі. хузрбісгиі- 
пу С2у1і зутраіусгпу (с.) 

уклінний : ирггеіту 
укоротйти (*рочу -отйш -ороїй) 
Україна (-п); україньский 
украшати (-аю): 2<ЗоЬіс (р.) 
улан (-а -ани): иіап 
улекшйти (-екшу-кшйш-кшй): и1±ус* 
улий (-я), вулий : иі (г.) 
улйстненб (-я): иіізіпіепіе; улйст- 

ненє оскрутове : иіізіпіепіе $кг§- 
іо1е£Іе; у. очертове : и. окої— 
кодує (б.) 

улиця Городецка 
Улїкс (-а)*. ІЛіхез 
улягтй -чй (уляжу -еш -й): иіесіг ; 

улягати (-аю): иіе^ас 
ум (-а): гогит ; итузі 
умалймок (-ймка): ос^етпа (а.) 
Умань (-и): Нитаїі 
умирати (-аю): ишіегас 
умич (-а): ^ггуЬіегі Ьіаіу, Ііііа луо- 

бпа (б.) - . * 
умілість (-ости), умілий : итіе^- 

іпозс, итіе^іпу 
уміло : иіпіе^іпіе 
умірене підсбне : зігеіа итіагко- 

\уапа 
умірено (мз.): итіагкодуапіе; то- 

бегаіо 
уміти (-ію -іеш): итіес 
умовйй : итуз!о\уу 
умовний -а -е (пр. речене): \уагап- 

ко\уу -а -е (пр. гсіапіе); також 
услівний 

уморйти(-орю -орйш -орй) 
універсал (-у -и) (княжий окружникг 

або гетьманьский лист звернений до 
всіх) 

універсальний : загальний, все- 
сьвітний 
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університет (-у -и) 
увїт (-а -и) або упїят (-а): ипііа; 

унїтокип 
унія (-її) 
унция (-иї): ипсуа (аптикарска ва¬ 

га містяча в собі 25’32 ґрамів) 
упертий або впертий : ирагіу; у- 

пертість (-ости) 
уперти ся (упру СЯ -преш СЯ -при 

ся): ирггес 8І§ 

уперше : ро ріепузгу гаг 
вупирати ся(-ак> ся): иріегас 8І$ 
упімвути (-пімну -еш-й): прошпіес 
уподібнене (-я): цззутііасуа (гр.) 
управа : гагг^сі, кіеголупісідуо ; за¬ 

правник, унравнпця; управа, 
правлїнє, иравйтельство : ггасі; 
також : у. педаґоґічна (пґ.) 

управильневє: игедиіохуапіе (ф.) 
управитель (-еля) або управник(-а) 
упряж (-и): иртщл 
упрямий: ирагіу 
упрямість (-ости): ирог 
упрятати (-прячу -ячеш -яч) 
ура! : Ііига! * . 
ураган (-а -и): ига^ап. 
урап (-а): игап (х.) 

урізати (уріжу -жеш -ріж); також : 
врізати , 

уряд (-у -и): тщд. 
уряджувати (-джую), уладжувати: 

игг^сігас; також: устроювати 
(-бюю) 

усихати (-аю); також : всихати 
(-аю) 

Усїкновеиие (-я) (церк.) 
усїльнпця (-Ї): £%зіепіса (з.) 
услівє (-я), услівнпй : луагипек, хуа- 

гипколуу 

усмпрйти (-смнрю -рйш-рй) 
успіх (-у -п): зкиіек 

устав (-а -и): зіаіиі; и$іалуіепіе,. 
иїо£епіе (ф.) 

устеречй -гтй (-режу -жеш -жй); 
також: встеречй 

устє (-я).: и]зсіе (ріки) 
Устиянбвич (-а) 
устриця (-Ї): озігу^а (з.) 
устрій (-ою): изіго], икіасі, ог^а- 
ПІ2П1 

устроїти (-строю -оїш -стрій) 
-уть(-ють) є закінчене в 3. ос. ч. 

мн. дієслів закінчених в 2. ос. 
ч. од. на: -еш (-єш), пр. не¬ 
суть, везуть, пйшуть, дїла- 
ють, літають, бо в 2. ос. ч. 
од.: несеш, везеш, пйшеш, дї- 

' лаєш, літаєш ітд. 
утвір простбрний : иілубг ргге- 

зіггеппу (Гм.) ’■ 
утечй -ктй (утечу-чеш-чи); також: 

втечй 
Утика (-и) : Щука 
утомйти (-томлю -миш - ми): 2пи£ус; 

. утомлений : ггіазапу; також: 
втомйти 

утопія (-її) (місце, яке не єетвує; 
уроєнє, небилиця) 

утреня (-Ї): іиіггпіа 
утяжлйвий: исщ£1і\уу 
ухо (уха, ч. мн. уха): исЬо; ухо 

впїшне, середнє і - внутренне : 
иСІІО 2Є\УП§ІГ2ПЄ, Згесіпіе і \УЄ- 
луп^іггпе (гя.: снаряд слуху) 
(с.) 

учасник (-а -я) : исгезіпік 
ученик (-а): исгеїі 
учениця (-Ї -і): исгепіса 
учйтель (-я); учителька 
ущерб (-у): изгсгегЬек 
уява(-п) : хууоЬгагпіа 
уявний (пр. іменник): скіепуапу, 

аЬзІгаксуз’пу (пр. ггесгсшпік) 
(гр.) 
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Ф. 

фабрикат (-у -И) (фабричний виріб) 

Фабрйций (-пя): ЕаЬгусуизг 
фавна: Гаипа (і*.) 
фаза (-и): {“ага (ф.) 
факт (-у -и): подія (-її) 
фальшівийк (-а -й), фальшер (-а), 

фальсифікатор (-а): Гаїзгегг 
фамілія (-її), родйпа (-п), сїмя (-Ї) 
фарба ( и) : ГагЬа (р.) 
фарбар (-ря -рі): ГагЬіагг 
фарисей (-я -еї) : Гагугеизг 
фармакоґибзпя (-Ї) (товарознавство 

аптикарске) (л.) 

фармакольоґія (-ії) (наука о дїланю 
■ ліків) (д.) 

фармакопеа (-еї) (урядовий спнс ліків 
античних) (л.) 

фармацевт (-а -п) : Гагтасеиіа (л.) 
фарса (-п) фр. (комедня з плпткйми 
жартами) 

фасада (-и) фр. (фронтова чаеть бу- 
дйнку, ЧОЛО) 

фаспя (-ИЇ) (податкова впява, в ко¬ 
трій контрщіуент означує високість 
свого доходу) 

фасон (*у -и) (крій, стрій, форма оде- 
жи або меблів) 

фасцйкул (-а): звйток (-тка), жму¬ 
ток (-тка) паперів^ зошит 

фат (-а): гар, Ьоіегї; хват (з.) 
фатаморґана (-и) : оптйчна злуда, 

марево 
фаЯНС (~У -И) фр. (рід білої ГЛИНИ, НІВ- 

порцеляна) 

Феб (-а) або Фойб(-а):ЕеЬ (мт.) 
февдалїзм (-їзму): леннйцтво 
Федон(-а) або Файдон(-а): Еесіоп 
Федр (-а): Еесішз 
фейлетон (-у -и) фр. (відтинок в ча¬ 

сописах на повість) 

Фелїкс (-а) : Щасний 

Фенїкія (-ія): Еепісуа 
Фепїкіянйн (-япина -яни-ян) : Ее- 
пісуапіп 

феномен (-у -и): явище; річ небу¬ 
вала, надзвичайна 

фериї (-ИЙ) (час свобідний від праці) 

фермент (-у -и) : Гегтепі (розквас) 

фестон (-у -п) : Гезіоп (низказвисаю¬ 
чих вінців з цьвітів і зелени) 

•филйнник (-а) : кокогпак (б.) 
фйля (-Ї): іаіа; фйля плоска : Гаїа- 

рїазка; фйля сьвітйльиа : Гаї а 
з\уіе!1па; ф. стояча: Г. тіе]- 
зсо\Уа ; ф. поступна : Г. розіе- 
ро\уа (ф.) 

фіґель (-ґля -Глї): псота, шутка, 
збйткп 

фіГура (-н): вид, вйгляд ; уклад 
слів (гр.); фіГура в рисунках 

Фідип (-ня) . або Феидпй (-я) : Еі- 
(іуазг 

фізиоґномія (-ії): вйраз лиця, чертп 
лиця 

фізиольоґія (-ії): наука про чйн- 
„ пости жптя (л.) 
фікция(-пї): вигадка, вйдумка, вй- 

говір, уява 
філїпіка (-и -и -ік): Шіріка (бстра, 

сильна мова полемічна проти кого) 
Філїпінн (острови) 
Філїппі (невідм.) : РЬіІіррі; битва 

на Філїнпійскпх полях 
філістер (-стра -СТрп) (чоловік бай¬ 

дужний до справ громадских; вдово¬ 
лений самолюб; чоловік без висілих 
стремлїнь) 

філія (-ІЇ) : ДОЧКИ (відділ або товари¬ 
ство менше, залежне від головного); 
філіальний: дбчерпий 

Фільоктет (-а): Еііокіеіез 
фільольоґія (-ІЇ) (загал наук, обни- 

маючих язикознавство, літературу 
і історик») 
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фІЛЬОСофІЯ (-ІЇ) залюбованє до знаня, 

до мудрости; наука, що досліджує за¬ 

сновки бутя. пізнаня і дїланя) 

фІЛЬТер (-тру -три) (верства 
материї, служачої до перепускана 
течи, а до задержуваня тіла ста¬ 

лого; цідило) 

фінанси (-Ів) (державний скарб, скар- 

бовість; адмінїстраціш доходами дер¬ 

жавними) 

фінезия (-ИІ) (ніжний, тонкий дотеп; 

хитрість, умова бистрота) 

ФІНЛЯНДКИ 
фіолбтний : Їіоіеіохуу 
фіртка (-и -й): іигіка 
фісгармонія (-її); фісгармонїка 
фіскус(-у-и) також: фіск (-у): 
Йзкиз (державний скарб) 

фіялка (-и): іуоїек; пахуча фіялка : 
расЬп^су й]’оїек (б.) 

фіялчак(-а) або аметист (-а): 
аюеіузі 

Фльориян (-а) : БЧогуап 
фЛЬОТИЛЯ (-Ї) (мала фльота, зложена 

з кількох кораблів) 

флюксия (-ИЇ) 
флюор (-у): Йиог (х.); флюорово- 

день : Їіиогохуосібг (х.) 
флюорак: Яиогек (х.) 
Фяякк (-а): Паккиз 
Фокіон (-а) : Госуоп 
фолІЯЛ (-у -и) (книга або жмут паперів 

листового (аркушового) виду) 

фонд (-у-и) (грошевий засіб) 

фонтана (-и), трйскавець (-вця), 
водограй (-аю)у водомет (-у) 

формация(-Ї),. утворня, утвір : Гог- 
тасуа; ф. наплавна (алювіаль¬ 
на) : і. паріушпуа; ф. крейдя¬ 
на : 1*. кгесіохуа; ф. юрайска : 
Г. ^игазохуа ; ф. углева: Г; \у§- 
§1о\уа;- ф. силюрска : і*, зуіиг- 

зка; ф. первісна : і\ ріепуоіпа 
(м.) 

формуляр (-Я -І) (приписаний спосіб 
якогось письма; взорець, схема) 

фортепян (-у -и) 

форум (пІЄОСІШ.) (місце зборів .люду 
у Римлян; місце судової розправи) 

фосфор (-у): Гозіог; фосфоровйй, 
фосфорний : ІозГогоу/у (х.) 

фосфоран : ГозГогап (х.) 
фотосфера : Мозіега (ф.) 
Гоисаиіі 
фраза (-и) : Їгагез (виречене, язиковий 

зворот, иустйй вйсказ без змісту) 

Франкфурт.(-у); франкфуртский 
Франдия (-иї) 
Францїшканйн (-йна -ани -ан) 

Франдїшок (-шка) 
Французка (-и) : Ггапсигка 
франдуский : Їгапсизкі 
францущпна (-Й): Ігапсизгсгугпа 
Фредро (-.а) 
френзель (-ЗЛЯ -ЗЛЇ) (торока, торочка) 

Фрйдрих 
фриз (-а) [прикрасовйй пояс, що . 

тягне ся поземо під головнйм б краєм 
(ґзймсом) будйнку] 

фризибр (-а -и) (той, що стриже 
і чеше волосе; голяр -я) 

фронт (-у -и): чоло, нередна (-я) 
часть, перед (пр. війска, бу¬ 
динку) 

фундамент (-у -и): підвалина, 
основа, підруби, підмури 

функцпонар (-ря -]5І) (урядник, вико¬ 

навець) 

Фурпя(-Иї) (богйня пімстп, яга, баба-яга) 

фякер (-кра -кри) (візнйк, дорожкар -я) 

фяско (-а), іт.: невдача. 
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X. 
хазяїн (-а -и) : ^озросіагг 
Халдея (-Ї); халдейский 
хаяькантйт (-а) або вітриоль міди: 

сЬаІкапіуІ сгуїі хуіігуоі тіесігі 
[у люду: сйний(-їй) камінь] (и.) 

халуга (-и): шогзгсгуп (б.)' 
хан (-а -й) : сЬап 
хаос (-у) (замішане, безлад) 

характер (-у -и) (черта, знамн, титул, 

вдача, сталийнапрям волї, сталий 
спосіб поступуваня ігд.) 

Харйбда (-и) 
харкати (-аю): сКагкас 
харч (-у -і) : \уік! 
харчати (*чу -чйш): сЬагсгес 
хащі (-ів): еілазгсге, гагозіа 
хвалити (-лю -лиш -лй) : сішаїіс 
хватати (-аю): сЬ\ууІае 
хватити (-ачу -аійш -тй) : сЬ\уусіс 
хвильо'ванб : іаіотуапіе 
хвиля (-Ї): 1) сН\уіІа, 2) Гаїа 
хвіст (-оста -осій) : о^оп 
хворбст.(-у): сЬгозі 
хвостач (-а): ріаг о^опіазіу (з.) 
хвощ (-а): зкгхур (інакше : сосонка 
' -и або скрипей-ю) (б.) 

ХЄМ1Я (-1Ї) (наука о первнях тіл і о їх 
сполуках) 

Хероиея (-еї): СЬегопеа 
хиба : сЬуЬа, \уу]а\У82у £е 
хиба (-и) і сЬуЬа, Ь1%<ї; хибніш : 
сЬуЬпу (ГеЬІзсЬІа^епсІ) 

хижак (-а -й): бгаріе£са (з.) 
хитати (-аю): сЬ\УІас 
хйщний : сЬу£у 
хід (-оду): Іок (нр. туйіі) 
хідля (-і): зхсгиШо (ґн.) 
хімера; хімерувати (-ую)): каргузіс 
Хіос (невідм ): СЬіоз 
хірурґія (-ії) (наука лїченя недуг запо- 

5 мочию операциї) 

хлентати (хлепчу *дчеш -пчй) 

хлйзеиь (-зня): Зііпік (з.) 
хливяк (-а); сЬеІЬіа (з.) 
хліб (-а -й): сЬІеЬ 

хлїб-сіль : сЬІеЬ і зоІ (символ 
гостйаностц) 

хлїбоведь (-вця): сіггеу/о сЬіеЬпе 
(б.) . 

хлібороб (-а): гоїпік 
хлїв (-а -й): сЬ1є\у 
хлопець (-пця -пцї): сіііоріес 
хльор : сЬІог; хльоравий : сЬІога- 

\Уу; хльоровий : сЬ1ого\уу; хяьо- 
ровбдень (-дня) : сМогоууосІбг ; 
хльорофбрм : сіїІогоГогт ; хльо- 
раяь : сЬІогаІ (х.) 

хльорак: сЬІогек (х.) 
хльоран : сМогап (х.) 
хльорнйк : еЬ1ого\Уіес (х.) 
хлостати (хлощу -щеш -щй) 
хлюсвя(-ї) : зіггук\\7а (з.) 
хмара (-о) : сішшга 
хміль (хмелю) : сЬтіеі (б.) 
хобот (-а) : ігаЬа и зіопіа (з.) 
хоботак(-а -й): іг^Ьо\уіес (2\уіегг§ 

2 дготасіу зза\Усо\у (з.) 

ховзати ся (-заю ся): зііг^ас зі§ 
ховзкйй: зіігкі 
ховзтяк (-а): кіеі£ (з.) 
хбвстати (-аю): кіеігпас 
холбра (-и) 
холод (-у): сЬІоб 
хомляк (-а -й): сіютік (з.) 
хомут (-та -тй): скопці (г.) 
хоп (-у): сЬхууЬ (ґн.) 
хопта (-и): сіпуазі (г.) 
хор (-у -и): сЬбг 
Хорват (-а): Кгоаі- 
Хорвацпя (-иї) 
хоростїль(-ля) : сіігбзсіеі 
хороший : рцкпу 
хорт (-а -й): скаті 
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Хоружчипа(-и): Сіюг^сгугпа 
хоть би, хотяй би, хоч би : сЬосЬу 
Хотин (^а): СЬосіш 
ХОТ1Я8 : сЬ сепіє, \Уо1іеп 
хотіти (хочу -чеш -чуть): сіісіес 
жотяй : сЬосіах * 
хохотати ся (хохочу ся тчеш ся): 

сІїісЬсйас зі§ 

жрам (-у -й): ^і^іупіа, сіігагп 
хранйло (-а), сохрон (-у) : осЬга- 

піас2 (р.) 
храпати (-аю): сЬгарас 

хреб (-а -й): кга^, кг§£Ц, кг§*і; 
7 хребів шийних : 7 кг§£о\у згур 
пуск; 12 хребів плечнпх: 12 
кг§£о\у рІесотуусЬ ; 5 . хребів 
лїдвйчних : 5 кг§£о\у. 1§сі2\уіо- 

туусЬ; 5 хребів крпжних : 5 
кге£о\у кггуготуусії; 4 хребй 
гузівкові : 4 кг^^і о§опо\ує 

(гл.: через хреба) (с.) 

хребет (-бта): ^ггЬіеі, ^ггЬіеіи (з.) 
хребп істі: кг§§ч ргалусігітуе , (е 

їх 24); хребп сновидці, рекбмі 
або фальшиві : кг§»і рогогпе 
(Ц. кг§£І кггу2о\УЄ і о^опохує) 
(е.) ( 

хребовець (-вця, -вцї); кг§£0\уіес, 
2\УІЄГ2§ кг§£0\УЄ (з.) 

хрест (-а -й): кггуг (р.) 
хрестик (мз.) : кггугук 
хрестильниця (-Ї): скггсіеіпіса 
хрестини (-йи): сЬггсіпу 
хрестити (хрещу -стиш -стй) 
хрестний : скггезіпу 
хрестоматпя (-иї): вибір виїмків 

з творів 

хрестоцьвіта (російиа) : кггу£о\уа 
(гозііпа) (б.) 

хрестяк (-а): кггу^ак, ра^к кггу- 
і.о\\у (з.) 

Хризеїда (-и) 

християийн (-а -яви -яв): скггезсі- 
)апіп 

християнам (-у): сКггезсрайігш 
Христос (-ста -сту - ста, Хрйете, 

-стом -стї): СЬгузіиз 
хрпя (-БІ) : сіігуіа (коротка розправа, 

написана по певному Езірщо; замі¬ 

шане, авантура, скандал) 

хріи (хріну, також: хрону): сЬггап 

(*■) , 
хробак (хробака, хробаки) : гоЬак 
хром : СІ1ГОШ ; хроиаи : скгошіап 

(х.) 
хромии : сЬгошу 
хромнпк : с1ігошо\уієс (х.) 

Л о 44 , 
хронічний (застарілий, безнастанний, 

■ довготреваючпй) 

хропольоҐІЯ (-ІЇ) (наука, що занимаз 
ся означенєм дат історичних подій) 

хрущ (-а-і): СІ1Г2432С2; хрущ зви¬ 
чайний або маевйй : сЬггазгсг 
ша|о\уу сгуїі сЬгаЬ^згсг (з.) 

хрястка (-и) : сЬггазіка; хрясткй 
кістнїючі: сЬгг^зікі козіпіе^се 
(с.) (л.) , 

хряступ(-а): сЬгг^зіпіак (я.) 
хто, з ким, в кім: кіо, 2 кіт, 

ту кіт 
хтобудь (когобудь), хтонебудь 

(когоиебудь): кіоЬасІг 
хтож (когож) : кіой 
хтось (когось): кіоз 
худбба (-и): Ьусіїо 
худбжництво, твір художництва; 

художник або артист : згіика, 
агіугт; агіузіа 

хулити (-лю -лиш -лй), церк.: Ьіи- 
2піс; лихословити; хулптель 
(-я): Ьіийпіегса 

хульяйк (-а): Ьіигпіегса, ггг§(1а^ 
хуткий : рг^сЗкі : 
хухати (-аю): сІшсЬас 
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цапіштраях'(-а) (знак на бубні або 
трубці вечором, взиваючий жовнірів 
до спочатку) 

царина (-й) : сігіебгта (а.) 
цвинтар (-аря -арі): етепіагг; та¬ 

кож : кладовище, теаіетів 
цвйсти (цвиту -еш -її, цвав): к\уі- 

ІПЦС 

цьвіль (-її) : ріезп (б,) 
цьвіркати (-аю): зхуіег^оіас 
цьвіт (цьвіта): к\уіа! (цьвіт, цьві- 

ту, цьвітє, цьвітя : ктуіесіе). 
цьвіт лучистий або промінястий : 
к'^іаі ргошіепізіу; цьв. сїїй- 
нястїій : к\у. ^ггЬіесізіу ; цьв. 
надзавязкбвзй : к\у. пабга1ц£- 
піолуу ; цьв. підзавязкбвий : к\у.. 
росігаїцйпіохуу; цьв. колозавяз- 
ковий : коїогаїг^піохуу; цьв. 
пплякбвий : к\у. рг^сіко\уу; цьв. 
стовпиновий : кху. зіиркохуу 

цьвіт сірковий, сїркбцьвіт або б ціп 
сірки : к\уіаі сгуїі тпіоз (зиЬІі- 
таї) зіагкі (м.) 

цьвітань (-и): ик\уіа! (з.) 
цьвітеяь (-тня -тпї): к\уіесіеіі 
цьвітвик (-а -й): о^гбсіек кхуіаіо- 

«у (г.) 
цьвітостан (-у): к\УІаіоз1ап (б.) 
цьвях (-а -и): с\уіек 
Цезар (-а): Сегаг 
цезу'ра (-п) або пересічна (-и): 

згебпіохука (ґр.) 
Цельовець (-вця): Сє1о\уієс (Кіа- 

^епіигі) 
целюльоза: сеіиіога (х.) 
цемент (-у) : сешепі 
цензор (-а -ори) : сепгог ; цензура 
центиметер (-метра) 
центр (-а), осередок (-дка): сеп- 

Ігит 
цербер (-а) 

ц. 
церемонія (-її) (урочистий обряд; пе¬ 

ресадне, етпкетальне поведене зглядом 
кого) 

Церера (-н): Сегез 
церков (-кви), церква (-и): сегкіе>у 
церкбвно-сяавяньскип 
цертифікат (-у -п): сьвідбцтзо на 

письмі 
цесия (-пі): відступлепє 
цетнар (-а -її) 
цианяк (пр. потасовпй): зіпек (ро- 

1азо\уу) (х.) 
цибуля (~ї): сеЬиІа; цибуля лу¬ 

ската : с. 1изко\уа1а аІЬо згузг- 
ко\уа; -Ц. огортчаста: с. ро\УІо- 
сгузіа) (б.) 

ЦИВІДЇзация (-Ї) (розвиток просьвіш 
і образованя; розвиток усуспільнена) 

циган (-а -апи -авіз): су^ап 
цигаро (-а -н): су^аго 
цйна : супацинавий : супа\уу: 
циновий: супсшу (х.) 

цинк (-у) : супк ; цинковий : суп- 
ко\уу (х.) 

Цияциинат (-а): Супсуппаіиз 
цияяк або каситерит (-а): супіак 

сгуїі казуіегуі (м.) 
цйркель (-кля): сугкіеі (р.) 
циркуляр (-ря -і): обіжник 
цирулик (-а -и): сугиіік 
цистерна (-и) (обмурований діл на 

воду, басен) 

цитаделя (-Ї): кріпость 
цитата (-и): наведені в тексті чу- 
• жі слова 
Цйцерон (-а): Сісего; цицеронь- 

ский (пр. стиль) 
цівка (-и) : се\ука (ф.) 
цївунка (-и): се\УІорїа\у (з.) 
цївуха (-и): гигесгпіса (б.) 
цїдйлко, цїдйвко, цїдпльце : себгі- 

бїо (г.) 



цідити (-джу -диш -дй) : сесігіс 
ціль (-и): сеі 
цїлйй : саіу 
цілком : \\тса1е 
Ціллї, Ціллєя : Сіїїі (тіазіо) 
цілокраїй : саїоЬггейпу ; платина 
цілокрая : Ьіазгка Іізсіа саїо- 
Ьг2е£па ІиЬ саІоЬгге^а (б.) 

цілувати (-лую) : саїо^ас 
цілющий : игсігатсіадсу 
цїп(-а -й) : сер ; складові части ці¬ 

па : цїпйвпо : сігіеггак (держйть 
ся в .руках); бйлень, бияк : Ьі- 
]ак (бйльпем бе ся по вбіжу); 
вуголова, вуголов : £§2\уа (зло¬ 
жена з двох шкіряних вилиць, 
счіпленпх рухомо ремінцем, ре¬ 
мінником). Вйлицї (капиця) обни- 
мають кінці бйльня і цїпйвна (г.) 

ціпеніти (-ні’ю): ігеішес 

чагар (-у -й): сгаїтаг 
чад (-у): га^аг, сгасі (л.) 
чай (-ю): ЬегЬаіа (б.) 
чайка (-и-й) : сгаіка, або : кики- 

гйця (-Ї) (з.) 
чаїти ся (чаю ся, чаїні ся) : сгаіс 

час (часу -й): сгаз 
часть (-ти -ти -тпй) : сг^зс 
часть складова : зкїасіпік (р.) 
частйнний: сг^зікспуу 
частйця (-Ї -І): рагіукиїа 
частковйй (2. відмінок) : рагіШуиз 

(^егіеііуиз) 
частота: сг^зіозс (п. р. сІг§ап) 

(ф.) 
чати (-атів): сгаіу 
чаша (-і) : кіеіісії (б.) 
чаша кулйста : сгазга киїізіа (їм.) 
чашівка (*и) : кіе1іеЬо\ука (з.) 

цїпкйй : згіухупу, зіаіу (ф.) 

цїияк (-а): іазіетіес сгуїі зоїііег 
[зародок : гагосіек; решетйна 
(-и): Ь^Ькшіес сгуїі \у^г ; чер- 
вій (червія): с2Єг\уіос1і ; шйшня 
(-Ї) : іазтіеії ; відшибень (від- 
шибня): осігухуек] (з.) 

цісар (-аря - арі) : сезагг 
цїсарева (-ої -ій -у -о !) 
цукор (-кру): сикіег (г.) 
цукор грозновйп : сикіег £гопо\уу; 

цукор тростиновий : сикіег іггсі- 
по\уу; цукор молочний : сикіег 
тіекохуу (х.) 

цукроварня (-Ї): сикгохгаіа (г.) 
Цурих (-у): 2йгісЬ 
цямврйна (-и) або цемрнна і цим- 

брйиа : сетЬггупа; цямвруваш 
(-ую) і цимбрувати: сетЬго\уас; 

чашогубок (-бка): ріогік (б.) 
чвал (-у), ирочвал, ґальоп : £а1ор, 

рггесгу/аі; (кінь біжить чвалом, 
в прочвал, чвалує: кой Ьіе^піе сгу/а- 
Іет, ^аіорет) (г.) 

чванйти ся (-аню ся -нйш ся) : 
сЬеїріс зі§ 

чватп(чву-еш-и) або цькувати 
(-ую -єш) : 82сг\у'ас 

чвірка(-и-й): С2\у6гка (Борреі- 
геіііеп) (ґн.) 

чвірня(-ї, чвірнї): сгу/бгка (Кої- 
Іепрааг) (ґн.) 

челюсть (-и) : сгеїиЗс, згсг^ка ^ог- 
па; вйлиця : вгсг^ка сіоіпа, 
£ис1і\уа 

чемерйця (-Ї): сіетіеггуса (б.) 
ЧеМНИЙ Г £Г2ЄС2Пу 
Ченстохова(-и) : Сг^зІосЬохуа 
чепець (-пця гпцІ) : сгеріес 
чепірнатка (-и): рібгоіоіек (з.) 

10* 
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черв (-а -и): сгег\у і. 1аг\уа (^~ 
зіепіса) Ьегпойпа и о\уцсі6уу 
п. р. тиску, рзгсгоїу (з.) 

червень (-впя) : сгегшес 
червйна (-п): гоЬасгек 
червінка (-и) : кровава бігунка (л.) 
червінка (-и): тйг^а (гуЬа) (з.) 
черевик (-а -ц): 1г2е\уік 
черевослйннидя : Іггизіка; слйна 

черевна : зок іггизікохуу, зок 
рапкгеаіусгпу (с.) (л.) 

череда (-й, череди): іггсміа 
через : рггег 
черемха (-п): сгегетсіїа; черем¬ 
шина 

черен (-у): ІГ20П (р.) 
чорен хреба : Іггоп кг§§ді або лук 

нередннй (-їй); лук тильний : їик 
іуіпу; вйрісток тернястий: \ууго- 
зіек озсізіу; вйрісткн поперечні: 
\уугозікі рорггесгпе: вйрісткн 
ускіені: \уугозІкі зкозпе; отво¬ 
ри межпхребпі: оілуогу ті^сігу- 
кг^охуе (с.) 

черепка (-И -й): сгсіопка 
череноружнок (-а): таїйупек (з.) 
череп (-а), лобина: сгазгка (л.) 
черепаха (-и) : £ої\у; черепаишна : 

• 2о1\уіпа, Іагіаги&, згуїкгеі (з.) 

черес (-а -и): іггоз 
черешня (-Ї -ї): іггезпіа, сгегезпіа 

' (б.) 
черешок (-їдка) : згуриіка (б.) 
черінь (-єни) : о^пізко 
чернець (черця -цї або ченця 

. -нцї): тпісЬ 
черпати (-аю): сгеграс 
черствйн : сгегзілуу 
черта (-и) : гуз, гагуз, біа^гат 

(Ф-) 
черта (-и -п): кгеза, кгезка (к.) 

черта (чертка) груба : кгезка ^гаЬа 
С2. сіепіо\уа (к.) 

черта (чертка) клинова : кгезка 
к1іію\уа (к.) 

черта овальна (яйцева): кгезка о- 
\уа1па (к.) 

черта (чертка) подвійно-клинова: 
кгезка росЬубз'піе к!іпо\уа (к.) 

чертка (-и -й): кгезка (к.) 
чертка филяста (поломінйста): 

кгезка іа1о\уа ег. рїотуко\уа 
’ (к.) 

чертати (-аю): кгезііс (к.) 
черча (-і): козгепііа (з.) 
чесний : исгсітуу ; 
чеснотлйвнй : спо11і\уу 
четар (-я -і): ріиіопотуу (ґя.) 
четвер (-ерга): С2\уагіек 
четверня (-Ї) або чвїрка : сг\убгка 
четйнні, шпильчасті або шишкові 

(дерева): і^іазіе, сеіупіазіе аІЬо 
згріїкотуе ((Іггетуа) (б.) 

Чехія (-ії): Сгесіїу; Чех (-а); че- 
скпй; 

чигати (-ю) : сгуііас 
чиж (-а -і), чижик (-а): сгу£ (з.) 
чиж?: егу£ ? 
чйжмн (-ів) : сі£ту 
чйкавка, щипавка (-п): сгка\ука 
чим хутше, чим пнльніише, чим 

•. раз ліпше і т. д. 
чимало :піетаїо, сіозус 
чйнність(-ости), орудуване(-я) або 

справа житева : сгуппозс, зрга- 
\уа 2усіа (з. б. с.) 

чирак (-а-й): сгугак 
чйрка: сугапка (з.) 
чпрун (-а -й) : \уіе1ка рапе\у (1о 

\уаг2епіа зоїі, також : черун (м.) 

чисельний : ІісгЬотуу (а.) 
чисельник (-а): Іісгпік (а), 
числйло (-а): Іісгусіїо 
числівник (-а -й): ІісгеЬпік (гр.) 
число (-а, числа): ІісгЬа г 
число злучене : ІісгЬа гезроіопа; 

число назване : ІісгЬа шіапо\уа- 
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па; число нарйсте : ІісгЬа ра- 
ггузіа; число нерве : ІісгЬа 
ріепузга; число спряжене : Іісг- 
Ьа зргг^^опа; число дїле : Іісг- 
Ьа саїкотсіїа (а.) 

числовий : ІісгЬохуу 
чистий : сгузіу; чистіпшпй 
чистилище (-а): сгузсіее 
чистокровний : сгузіе^ кпуі; кінь 

чистокровпий : коп сгузіеі кпуі 
(г-) 

читальня (-нї -нї): сгуіеіпіа 
чіп (-опа -опй): сгор (ф.) 
чіпляти (-яю): сгеріас 
чіснш: (чіснику): сгозпек (б.) 
член (-а): сгїопек (іо\уаггузі\уа) 
член : С2Іоп, ууугаг (а.) 
члене нбжець (-жця): 2\уіегг§ сгїоп- 

копо^іе (з.) 
чміль (-еля -елі): іггтіеі 
чобіт (чобота, чоботи, чобіт): Ьиі 
човен (-вна -човни): сгоїпо 
чоколяда (-и): сгекоіасіа 
чолобйтпя (-Ї): ЬоМ 
чоловік (-а): сгїо\уіек 
чому?: сІІасге^о? 
Чорне море 
чорний : сгагпу 
чорнило (-а) (атрамент -у): аіга- 
тепі (х.) 

чорнити (чорню -рнйш -рнй) 
чорніти (-по): сгегпіес 
чорноволосий 
чорнозем (-му): с2агпо2Іеш (г.) 
чорнокнйжнпй : сгагпокзі^зкі 
чотири (-рох-ром -рма): сгіеге^ -у 
чотпроклясовйй : сгіегокіазохуу 
чотирокутник: сгугогоЬок (ґп.) 
чотпросйльні (пиляки): сгіегозіїпе 

(рг^сікі) (б.) 

чотиросотний : сгіегескзеіпу 

чотпростїнник (-а): сгхуогоЗсіап 
(ґи.) 

чу -ЧЄШ -че І Т. Д. (с§, СЄ32, се ІМ.) 
в богато дієсловах, закінчених 
в дїєшеннику на: татв,'пр. допла¬ 
ти : допчу, дбпчеш ; • клекотати : 
клекочу ; хлептати : хлепчу 

чудак (-а -й) : іеігук, сІ2І\уак 

чудо (-а-а): сші;* в ч. мп. та¬ 
кож : чудеса, чудес ітд. 

чужйй : сікігу, оЬсу 
чужоземний: сисігогіетзкі 
чужоземщина (-и) 

чума(-й) : сі£ита 

чутб, чувство, чуство (-а -а), по- 
чутб : исгисіе 

Ш. 

шабльон (-у): зразок (-зка), взо- 
рець (взірця) 

шалаш або салаш (-у -і): згаїаз; 
також: курінь(-еня) 

шальвія (-ії): згаї\уіа 
шалюпа (-и) : човен весловйй 
Шампанїя (-її); шампаньский 
шапинка (-и): сгаресгка окгу\уа' 

З^са копіес коггепіа (б.) 

шапка (-и -й): огарка 
шапка (-и): кареіизг ^ггуЬа; та¬ 

кож : капелюх (-а) і шапурка. 
(-а) (б.) 

шарап (-а -й): кагр (з.) 
шарварок (-рку): згаг\уагк (Зсіїаг- 

\уегк) 

шар ж а (-і) (тягар, уряд, степень 
службовий) 
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шарлятан (-а -и): згаІЬіегг ; шели¬ 
хвіст, шалвір * * 

шарпатйнб (-я): згагріа, зкиЬапка 
шафа (;И): згаїа 
Шафарпк(-а): Згаґаггук 
шафран (-у) : згаігап 
Шафуза (-и): Згаїига (ЗсЬаШлаи- 

зеп) 
шах (-а): перский монарх 
Шашкевич (-а) 
Швайцарпя(-иї); швайцарскпй 
Шверин ‘ 
ШВеДЬ (шЄВЦЯ -ВЦЇ) : 32Є\УС 
Швецйя { шведский 
шев (шву): зге\у ; шев. вінцевий : 

52Є\У \¥Іепсо\уу ; шев стріловий: 
32. $1г2аІко\уу; шев лямбдоїдо- 
вйй : 32. ІатЬсІоісІохуу ; ш. лу¬ 
сковий або висковоті'менпий : зг. 
1изко\уу (с.) 4 

шевский; шевство (-а) 
шевцева (-ої) або шевчйха(-и) : зге- 

\Усо\уа 
шевцївна (-и): зге^сохупа 
Шевченко (-а) 
Шекспір(-а); шекспірівский (пр. 

гумор) 
шепотати (-почу -почеш -почй) 
шерсть (-и) : зіег^с 
шершун (-а -й): згегзгегї (з.) 
шестий : згбзіу 
шестикутник : згезсіоЬок (ґм.) 
шестплїтний : згезсіоіеіпу 
шестистїнник (-а): згезсіап (м.) 
шийконйтка(-п): згу^копііка (б.) 
шильдкрет (-у): згуїкгеі (ЗсЬіІсІ- 

кгбіе); гл. черепашина 
шипун (-а) або їжатець (*тця): ^е- 

£аІка (з.) 
ширина (-и): згегокозс (ґм.) 
широкий : згегокі 
широко (мз.): згегоко; Іаг^о 
широколйстий : 2 згегокіші Іізсті 

шия (-иї.-иї -ий) : згу]а 
Шіллєр (-а) • 
шірокко : зігоссо 
шісдесять (-й): згейссігіезіці; шіс- 

десятий 
шіснайцять (-Й) : згезпазсіе ; шіс- 

найцятий 
шкалювати (-юю): згкаїохуас 
шкаплїр (-а -і): згкаріегг 
шкаралупа (-и), скаралупа : зко- 

гира 
шкварити (-арю -ариш): зкууаггус 
шкільнйй : згкоіпу 
школа; шк. народна : згк. Іисіоууа; 
шк. загальна, поспільна : згк. 
розроіііа; шк. нар. видїлова 
(мійска, городяньска) (пґ.) 

шконтро : зкопіго (обчислене, в замне 
. внрівнане); ш контру вати (-у ю) 
Шкоция (-иї); Шкот (-а -и); шкбт- 

ский 
шкробати(-аю) : зкгоЬас 
шкут (-а) : згкиїа (байдак до сплавлю- 
ваня збіжа) 
Шлеск : Йіазк: шлеский 
шлбндриян (-у): старий навпк, ста- 

родавний спосіб 
Шлбсвік (-у) 
шлия (шли'і, шлйї): згіеіа (г.) 
шлюфір (-а): 82ІІЙЄГ2 (точильник) 
ШЛЯМ (-у); шлямувати (-ую) (наміл 

-олу; болото) 

шляфрок (-а): згІаГгок 
шлях (-у) : йго^а, іог (ф.) ; згіак 
шляхта (-и): згіасіїіа; шляхот- 

скпй; шляхотний 
шмукляр (-аря -ярі): згтикіегг 

(пасаманник); шмуклярка 
шнур (-а, шнури): згпиг; шнурівка 

(-И) 

шовк (-у):іесКуаЬ 
шовковать (-и): гіеіопка (б.) 
шовковик (-а): ^ейхуаЬпік (з.) 
шолов (-а) : ІгцЬогб^ (з.) 



шолом (-а -и): кеіт 
шолупйна (-и): згсгейиіа 
шпалїр (-а -и), фр. (живий пліт 

в огородах, алея, ряд) 

шпальта або продїлка (-п), також: 
стовпець (-пця) ікоїшппа 
(в кнйжцї, Газеті) 

їішараґ (-у): 82рага§- (б.) 
шпаркий: рг^сікі, ггегхуу 
шпарчпк (-а): осгіік (з.) 
шпилька (-її -й): згріїка 
шпйрати (-аю) : згрегас 
шпйрка (-и): згрегка 
шпиталь (-лю -лі): згрііаі 
шпихлїр (-а -і) : зрісМегг 
шпігун(-а *п): 82ріе§’ 
шпік (-у): згрік; гл. стрижінь 
шпунт (у) (чіп -опа, затичка, кілок 

-лка) 
шрам (; у) : зггат ; рубець (-бця), 

блйзпа (-и) 
шріт (-оту) : згиі 
шруба (-п): згиЬа 
штахети (-ет): згіасіїеіу 
штилбт (-у -и): 82іу1еі 

щаднйця (-Ї -і): каза озгсг^сіпозсі 
щасте (-я): згсг^йсіе; щасливий; 
щасний - 

щебетати (-ббчу -еш -й) 

щедрий : 82С20(ІГ0Ь1І\¥у ; щедрість 
(-ости) 

щезати (-аю): гпікас 
щемелйна (-и): тіосіипка (рїиспі- 

са) (б.) 

щепа (-и) або щіпа (-и): згсгера; 
щепити (щеплю -йш -й): згсгеріс 

щерб (-у) або щерба (-и): згсгегЬа 
щербун (щербуна, щербунп): 

штих (-у) : 82Іусїї (уколене, стег, ствбон 
(-бна); рптовпна) 

Штокгольм (-у) 
штольня (-нї): згіоіпіа (Зіоііеп) 
штопати (-аю), церуватп (-ую): се- 

го\¥ас 
штукатура (-п): 82Іикаіегуа(-і) 

(прикраса з ґіпсу і вапна на фацпя- 
тах, їзймсах, суфітах) 

штуркати (-аю): згіигсііас 
штурм (-у) або приступ (-у): $2Іііпп 
Штутґарт (-у) 
шулька(-и) або кияха(-и): коІЬа (б.) 
шуляк (- а) або кобець (кібця, кіб¬ 
ці) : коЬиг (з.) 

шумелйпе (-я): росіїтсіазіе Іійсїе о- 
іиіа^ее коІЬу какипнігу (б.) 

шурувати (-ую): згоготас 
шутий : ро2Ьа\уіопу Г0£0\у, Ьег- 

гогпу; сернпця шута, вівця (са¬ 
миця) шута (з.) 

шутка (-п), жарт (-у): іагі; шуточ- 
пий: жартовлйвин 

шутка (-и -й): коік# (б.), інакше : 
базька, багпїтка 

шуя (-Ї): згідна, даї^ап 

■V 

згсгегЬак (2 дгошайу ззахусо^) 
(з.) 

щетйпа(-и): згсгесіпа 
щйбати(-аю) пр. яблока 
щипати (-аю): згсгурас 
щйпцї (-їв) : згсгурсе 
щирий : 82С2ЄГУ; щйро : 82С2ЄГ2Є 
щирити (-рю -риш) [зуби] 

щит(-а-й): іагсга 
щітка (-и -й): згсгоіка 
що, з чим, в чім; щось : со, 2 сгеш, 

лу сгеїп; сой 

щоби або щоб : а£еЬу, аЬу 
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щобудь, щонебудь (чогобудь, 40- 
гонебудь): СоЬцСІ2 

щогла (-и): тазгі 
щоденний : ссккіеппу; щомісячний; 
- щорічний 
що до мене: со сіо тпіе 
щож (чогож): сої (С2Є£а£) 
що інб або : що йно : со іуїко 

щока (-и -й): згсг^ка 
що рік, що місяць, що тиждень, 
що день (але : на щодень), що^ 
дня, що раз ітд. 

щось (чогось): соз (сге^оз) 
щука (-и): згсгирак (з.) 
щур (-а -Й або ~я -і): згсгиг (з.) 

ювелір (-а-и) (торгуючий доро¬ 
гим каміпем); бісерник (-а) 

ювілей (-ею) (радісне сьвято, дер» 
ковна урочистість долучена з 
цілковитим відпустом; обхід 
чийої діяльносте); ювілят (-а) 

Юда(-и): Іисіазг 
юдаїзм (-у): ]’исіаІ2т 
Юдйта(-и) 
тбдитп (-джу -диш, юдь): рос&едас 
Юлій (~їя): «Гиііизг ; Юлія (-її): 

Іиііа 

Юлїян (-а): Іиііап 

ябко(-а) або яблоко (-а): іаЬІко 
яблінь(-они): ]‘аЬ1оп (також: 

яблінка-и) (б.) 
ябло(-а, ябла): заЬІсгак; яблоко 

(яблока): даЬІко, ^аЬІсгак ^а- 
Ьїопі; яблочник ( а): іаЬїесгпік, 
гЯпо заЬІко\Уе (б.) 

явір (-ора -ори): ]’а\¥ог (б.) 
явірнйця (-Ї): рогиесгка; норічка 

(-И) (б. Г.) 

Явожно: Іатуоггпо 
яворівскі вйроби з дерева 
Ягайло (-а): Да^іеіїо ; ягайлбнь- 

ский 

юнак (-а-й) : (ігіеіпу тїосігіепіес; 
гуеегг 

ГОнона (-и): Іипо 
юрба (-її) : гдга^а 
юрґельт (-у): іиг^іеіі (ІаЬг^еМ); 

. юрїельтник (-а -и) 

Юрий (-ия): йеггу 
юрисдйкция (-їїї) : судівнйцтво 
юрист (-а-и), правнйк (-а -й) 

юродивий : оЬіцкапу, £Іирі; та¬ 
кож ; навісний, навіжеппй 

юха (-и); юшка (-и) : іисЬа, зизгка 

Ягайловнч (-а): ^^іеііопсгук 
Ягайлони (-ів) : Яа^іеііопохуіе 
яглуша(-і): зог^о (б.) 
ягня (-йти -ята): да^пі^ 
ягода (-и): іа^осіа (б.) 
Яґич (-а): Іа§іс 
Ядвйга(-и) 
ядерний : і^сігпу; ядерність(-ости). 

І§с1гпоЗс 

ядро (-а): десіго (ф.) 
яз (-у -и) : з аг (гать -и; гребля; прилад 

до ловленя риб) 

язва (-и), церк.: ріа^а, гагага 
язйк (-а -й): і^гук, шот^а 
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язичок (в сопівцї): зігоік (ф.) 
язкар(-я) або лазкар (-я):заг^агг 

(з.) 
Язон (-а): Іагоп 
язулька або кість підязйчна : 

£пук, козс росЦ^гукспуа (с.) 
яйце (-я, яйця): д*а]е ; яєчко (-а) 
як : іак, &с]у, ^еіШ 
як би: закЬу 
якбудь, якнебудь : з'акЬ^сІг 
якийбудь, якийнебудь (якогобудь 

ітд.): з’акіЬаЯг 
якийсь (якогось) :дакі£ 
якйй-такйй : дакі Іакі 
Якйм (-а): .ІоасЬіт 
Яків (-ова): ЛакоЬ 
якір (-ора -и), котва : коі\уіса (ф.) 
якість (-ости): з'акозс ; якостннй : 

ЗакоЗсіо\уу (а.) 
як колй би: зак £буЬу 
як найліпше: зак падіеріед 
яко : ]ако (=Ь§сіцс): Цйцерон обо- 

ронйв вітчипу яко консули (=бу¬ 
дучи копсулем, колй був кон- 
сулем) 

яко-тако: піе падіеріед 
як слід: зак зі§па1е£у; як стій: 

паіусішпазі; як раз: \у зат 
сгаз, луїайпіе; як иайскорте : 
Зак пазрг^бгез 

як тілько : дак іуїко 
як то:закіо 
ялина (-и) :зобїо\уе сіггехуо 
ялйця (-Ї): зосіїа (б.) 
ялівка (-и -й) даІб\ук’а 
яловець (ялівцю): заіохуіес (б.) 
ямб (-а -и): з‘атЬ (стопа віршова) 

(гр.) 
ямина, лобна :з*аша сгазгкохуа; 

ямини очні: осгобоїу; ямина 
носова :зата позоу/а; ямина 
ротова; з‘аша изіпа; я. грудна: 
Загпа ріегзіо\уа; я. черевна: 
.І. Ьггизгпа (с.) 

ямпна ротова :заша изіпа; прй- 
сїнок : рггесізіопек ; губа (-и): 
тсаг^а; ясна (ясен):бгі^зїа ; у- 
дильце (-я): \УесІ2Іс1е1ко ; підпе- 
бенє (ніднїбє, понїбе) тверде: 
робпіеЬіепіе і\уаг(іе; підпебе- 
нє мягке : росіпіевіепіе ті^ккіе; 
язйчок (язйчка):з^гусгек ; луки 
підиебенпі: Іикі росІпіеЬіеппе ; 
мікдалнкн : ті§діа1кі; слинівкй 
приушні : зііпіапкі рггуизгпе ; 
сл. вйлпчиі: зі. росізгс2§ко\уе ; 
сл. нідязикбві: йі. робз§2уко\\Те; 
сок ротовий : сіесг зату изіпез; 
горло (-а): датіо 

-яний (не: янний) в прикметни¬ 
ках, що означають матерню, пр.: 
скляний, бляшанйй, деревяний,- 
мідяний, камянйй ітд. 

яничар : запсгаг 
янтар (-у): Ьигзгіуп (бурштин) 

(■о 
Япус (-а): Лапиз 
Японія (-її) 
яр (-Й): луіозпа; ярий : \уіозеппу 
ярина (-Й): з'аггупа 
ярмарок (-арку -арки): з'агтагк; 

ярмарочний: загтагсгпу 

ярмо (-а, ярма) :з’аг2то. Складові' 
части ярма: ялбке = тягло, опи¬ 
равсь па карках волів; підгор- 
лиця ідб попід горло; снози, 
берцІ, смйки лучать тягло з під- 
горлицею; занізки = залози, за¬ 
микають шйіо вола між тяглом, 
снбзом і підгорлицею; живець, 
ужевка, гужва лучить . ярмо 
з війцем 

ясир (-а): з'азуг 
ясїеь (ясеня): зезіоп (б.) 
ясмин (-ину): заЗтіп 
Ясна Гора 
ясність (-ости): зазпоЗс, Ьіазк (ф.) 
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яструб (-а): ^аз^^2%Ь (зазІГ2§Ьіа) 
(в.) 

-ять, -ать є закінчене в 3. особі 
ч. мн. дієслів закінчених в 2. 
ос. ч. од. на: -иш, -їш: хва¬ 
лять, носять, стоять, нищать, 
множать, бо в 2. ос. ч, од.: 
хвалиш, носиш, стоїш, нищиш, 
множиш ітд. 

ятрити (-трю -триш -три): і^іггуб 
ятр^н (-а): ^зіепісгпік, ісЬпец- 
топ (з.) 

Яф,фа(-а) 

ячмінь (ячменю, ячмена): з^егтіей; 
я. двогранний (двійняк) : 
гг^скту; я. чотирограняиЙ (че- 
тверняк):]. С2ІЄГ0Г2^(І0^у; я. 
шестигранний (шестерняк) г ], 
82Є£сІОГ2§скшу (б.) 

ящірка (-и): зазгсангка (з.) 

ящур (-а); ]аз2С2пг, заіатапага; 
ящур жовтосорокатий : ^азгсаиг 
ріатізіу (з.) 
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